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PERAN SUAMI ISTRI DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN
MEMBELI RUMAH DI KOTA MATARAM

(StudiPadaPerumahan yang Dikembangkan PT. Varindo Lombok Inti)

Erly Sumawatil, Lalu Suparmary R u s d a n2

UniversitasMataram

ABSTRACT

This study is aimed to analyze the role of husbands and wiaes in deciding to buy a house.

The Study is undertaken in Mataram inaolaing resident of a real estate der:eloped by PT

Vaindo Lombok lnti. 71rc research method applied is the use of role mapping of Bita and

Loudan to discoper either husband or wioes is more dominant in deciding if to buy a house

or whether the decision is taken based on the agreement of husband and toiaes. The study

inaoloed nine aariables of house purchasing attributes with 190 respondents. The result of
the study shows that the decision of whether to buy a house or not is taken based on the

agreement of husband andwioes.

Keyutords : roles of husband and utioes, decision to buy a house

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran suami istri d.alam pengambilan

keputusan membel irumah di Kota Mataram (studi pada perumahan yang dikembangkan

PT.Vaindo Lontbok lnti). Metode penelitian yang diterapksn adalah Peta Peran dari Bita

dnn Loudan untuk mengetahui siapa yang lebih betyeran dnlam mengambi lkzputusan

membeli rumah di Kota Matsram, apakah dominant suami, dominant istri, atau bersama.

Penelitian ini melibatknn Sembilan aariahle dari atribut pextbelian rumah. Jumlah
responden sebanyak'1.90 orang. Hasil penelitian menunjukknn bahtta, dalam pengambilan

keputusan membeli rumah di kotaMataram adnlah peran bersama antara suami isti.

Kata kunci : peran suami isti, keputusan membeli rumah

PENDAHULUAN

Jumlah rumah tangga di Nusa Tenggara Barat (NTB) sebanyak1.265.225,

yang tinggal di daerah pedesaan sekitar 59 persen dan 41 persen tinggal di daerah
perkotaan. Dari jumlah yang tinggal di pedesaan 88,76 Persen telah memiliki
tempat tinggal, lebihbanyakbiladibandingkandengan yang tinggal di

lstafPengalar di SMK 2 Mataram, Pemerintah Daerah Kota lvlataram,
2DosenManajemery FakultasEkonomiUniversitasMataram, X: --- . Alamat: .]alanMajapahit No. 62,

Mataram, Gedung FE UNRAM. Lantai 1.
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perkotaanyaitu 80 ,19 persen. Di NTB rumah tangga yang masih menumpang
dengan orang tua/sanak saudara sebanyak 

- - g,zg persen dan 
^ 

4,gb
kontrak/sewa/ drnas/bebas sewa milik orang lain (susenas tahun 2011).

Pengembang menjadi salah satu alternative bagi masyarakat untuk
mempunyai tempat tinggal sendiri, adanya kemudahan-kemudahan didalam
proses kepemilikannya, tersedianya beberapa jenis tipe dengan model, bentuk dan
tataruang yang menarik, adanya berbagai fasilitas pendukung, fasilitas social
maupun fasilitas umurn.

salah satu pengembang perumahan yang ada di NTB adalah pr. varindo
Lombok Inti, dan telah membangun rumah sampai tahun 2012 seperti yang
Nampakpada table 1 berikut.

Tabel 1. Lokasi Perumahan Yang Dikembangkan pr. varindo Lombok Inti Di
Kota Mataram Sampai Dengan Tahun 2012

No Nama Perumahan Lokasi Unit
1 Bumi Kodya Asri Jempong, Mataram 250
2 9rand Kodya Jempong, Mataram 150
3 Bumi Selaparang Asri I, [,III dan IV Rembiga, Mataram 650
4 Bumi Mataram Asri Perumnas,Mataram 50
5 Udayana Residence Udayana, Mataram 30
6 Bumi Asri (Parpostel) Taniung Karang, Mataram 20

Perum Pemkot Mataram Jempong, Mataram 150
8 Sembada Griya Asri Kekalik, Mataram 120
9 Lingkar Manunggal Lingkar, Mataram 300

10 Lingkar Pratama Lingkar, Mataram 90"
11 Graha Permata Kota Selagalas, Cakranegara 265

|umlah 2.075
Suntber : PT. Vaindo Lombok lnti, Tatutn 20Li

Tabel 1. menunjukkan bahwa pr. varindo Lombok Inti telah
membangun 2.075 unit perumahan sampai th 2012 di Kota Mataram. Lokasi
perumahan initersebar di beberapatitik di kotaMataram, seperti; Jempong,
Rembiga, Perumnas, udayana, TanjungKarang, Kekalik, tingkarMata.ari,
danSelagalas.

Dalam pembelian rumah, perlu ada komunikasi diantara pasangan hidup
(suami-istri). Secara umum, semakin mahal harga sebuah produk maki semakin
banyak pertimbangan yang dilakukan oleh konsr*". sebelum akhirnya
memutuskan untuk membeli. Karena harga yang mahal biasanya dikaitkan denga.,
resiko yang lebih'tirrggi dan juga akan dipakai untuk jangka waktu yang lebih
lama, maka ketepatan memilih dan memutuskan 

"ur,gui 
kiusial bagi icor,Jumen.

sebagai akibatnya, konsumen akan memilih, membanding-banlhgkan dan
mengevaluasi antara perumahan yang satu dengan peruma-han iailya. oleh
karena itu, peran suami iski dapat dilaksanakan ot"n yur,g bersangkutan sesuai
dengan kedudukannya.

Peran diartikan sebagai aspek dinamis dari kedudukan (status). Dan apabila
seseorang melakukan hak dan kewajibanya sesuai dengan status yang dimilikir,yu
maka ia melakukan suatu peran (Soekanto, 19g2:273).
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PerumusanMasalah
"Bagaimanaperansuamiistri dalam pengambilan keputusan membeli rumah di
Kota Mataram (studi pada perumahan yang dikembangkanpr.varindo Lombok
Inti )?"

TuiuanPenelitian
Untuk mengetahui peran suami istri dalam pengambilan keputusan membeli
rumah di Kota Mataram (studi pada perumahan yang dikembangkan pT.Varindo
Lombok inti ).

TINTAUAN PUSTAKA

Tinj auanPenelitianTerdahulu.
Beberapa hasil penelitian terdahulu tersebut antara lain :

waluyo (2000), dengan judul penelitian Perilaku suami-Istri dalam
pengambilan keputusan pembelian rumah tipe 36 di Perumnas Tlogosari
Semarang. Penelitiannya bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan
peranan, perilaku serta dominasi suami-istri dalam pengambilan kepufusan
pembelian rumah.

Metode penelitiannya menggunakan analisis deskriptif sedangkan hasil
pengumpulan data primer dianalisis dengan menggunakan table tunggal dan table
silang serta chi-kuadr at.

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa peran pembelian rumah
terbanyak dilakukan oleh istui sebesar 73,33% dibandingkan suami sebesar 26,67%.
Hasil uji beda nilai Z hitung sebesar 8,425 dengan p value sebesar 0,0000 yang
berarti terdapat perbedaan antara perilaku suami dan istri dalam p"rrgu*tilurl
keputusan pembelian rumah tipe 36. Dari uii chi-kuadrat antara tingkat
pendapatan dengan wewenang pengambilan keputusan ternyata semakin tinggi
tingkat pendapatan keluarga, maka pembuat keputusan adalah suami-istri.

Rahimahdan Rejab(1984) dengan judul penelitian Pemilihan Responden
bagi mengukur struktur peranan keluarga dalam keputusan membeli.
Penelitiannya bertujuan mengukur struktur peranan keluarga dalam membuat
keputusan membeli 30 jenisproduk.

Metode penelitiannya menggunakan analisis deskriptif sedangkan hasil
pengumpulan data primer dianalisis dengan menggunakan chi-kuadraf dengan 868
responden terdiri dari suami dan isteri dikawasan selangor Malaysia.

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat perbedaan struktur
peranan keluarga dalam membuat keputusan membeli 30 jenis
produkdengankategori-kategori berikut :

a) Barang-barang kegulaan sendiri (seperti pakaian dan alat solek) : suami
membuat keputusan sepenuhnya

b) Barang-barang rumah dan kegunaan keluarga (seperti makanan dan ubat
gigi) : suami lebih banyak membuat keputusan berbanding istri

c) Barang-barang berharga (seperti rumah, kencleraan dan perabot) : suami
dan istri sama-sama membuat keputusan.

d) Barang-barang kegunaan anak-anak (seperti mainan dan pakaian) : istri
lebih banyak membuat keputusan berbanding suami

e) Lain-lain keluaran atau keputusan (seperti insuran nyawa dan penyediaan
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di
ck

untuk masa depan anak-anak) : istri membuat keputusan sepenuhnya.
Manurung {!0201, tesis dengan judur "peran dan pengaruh ieratif suami-

is_tri dalam pengambilan keputusan keluarga untuk pembelian barang konsumen,,
(suatu studi Perilaku Konsumen pada klluarga di Kotu.r,udya rflangkaraya).
Penelitiannya bertujuan y,t"k mempelajari bagimana peran dan pengari}, ."iutir
suami-istri dalam membuat keputusan pembelian burur,g ko.,suile.r, untuk
mengetahui apakah perbedaan keias ekonomi keluarga dan status kebekerjaan istri
berpengaruh terhadap peran dan kewenangan suami istri dalam pengambilan
keputusan pembelian barang konsumen, kedua bertujuan untuk mJngetahui
apakah ada perbedaan signifikan peran dan pengaruh relatif suami-istri dalam
tahap-tahap pengambilan keputusan pembeliarrbarang konsumen.

Penelitian ini dilakukan di Kotamadya palangkaraya, jumlah sampel 201
orang kepala keluarga, dengan menggunakan quesiJner tlrtutup, menggunakan
analisis, data non-parametrik uji kai-kuadrat dengan alpha = 0.05. varia6el yang
digunakan dalam penelitian ini adalah pengambila-n keprtusurl pembelian, tahapan
dalam pengambilan kepltusao p".tgu.rh relatif suami-istri peran, keluaiga,
suami-istri, istri bekerja, kelas ekonomi keluarga, dan barang konsumen.

- Hasil dari penelitiannya adalah : terdapat perbedaaisignifikan untuk peran
dan pengaruh relatif suami-istri dalam pengimbilan keputusan pembelia., ur-,tu.u
comvenience goods, shopping goods dan ada perbedaan signifika^ peran dan
pengaruh relatif suami-iski dalam tahap-tahap pengambilan kJputusan pembelian
barang konsumen.

verma dan Kapoor. (2002), dengan judur peneritian "Dimensions of Buying
Roles in Family Decision-making". Penelitian ini berusaha untuk memastikan upJt un
Pqggtu keluarga memiliki pe,ran yang berbeda-beda atau memiliki pola yu1jru*u
berlaku secara universal unfuk produk tahan lama.

Data untuk penelitiannya dikumpurkanmeraruiwawancarapribadi yang
dilakukanantarabulanoktoberdanDesemberlggg, melaluikuesioner, terstruktur.Sampelterdiridari 313 keluarga yang baru_
barumembelisalahsatudarienamproduktahan lanl yaitu audio syitem, car, personar
cornputer, ref'rigerator,^teleoision, washing machine. Analisa data menggunakan chi_
square dengan o = 0.01 atau 1 persen.

- Hasil penelitiannya menunjukkan untuk pembelian produk aurlio sistem,
komputer pribadi, dan televisi, keputusan suamilebih dominan sedangkan untuk
produk kulkas du" T::1l."uci, ternyata istri yang keputusannya rebih dJminan.

Tambunan (2009), 
_ 
dengan judril peneritian Atribut yang menjadi

pertimbangan konsumen dalam membeli produk perumahan. Tujuan pelnuhsarurya
adalah untuk mengetahui kombinasi benefit seperu apa yang dlp&umbangkun
konsumen sebelum akhirnya memutuska., ,r-,tuk membeii pioa* p"rr*uiury
sehingga pengembang (pemasar) bisa menyajikan produt yang diinginkan
konsumen tersebut kepasar.

Metode analisa yang digunakan adarah anarisa Conjoint yaitu sebuah
metode yang pada umumnya digunakan untuk mengetahui bagaimana tingkat
kepentingan,sekumpulan akibut bagi sebuah produk."Data dalair penelitia#rya
merupakan data primer yang dikumpulkan dari tso responden. Metode pemilihan
sampel menggunaka^ comaenience santpling yaitu pemilihan responden dari
anggota populasi yang-termudah bagi peneliti untuk mendapatka* informasi.Adipyl variabel yang digunakan adaiarrruas tanah, type rumitr, jumrah kamar,
jumlah kamar mandi dan desain rumah
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Hasil penelitiannya membuktikan, bahwa atribut paling penting bagi
produk perumahan di Kota Surabaya adalah jumlah kamar tidur, luas tanah, type
rumah, desain rumah dan ju:nlah kamar mandi. Hal ini menggambarkan bahwa
konsumen pada masa sekarang menyukai produk yang fungsional, berkualitas dan
praktis.

LandasanTeori

Pengertian Peran
Peranadalahserangkaianperilaku yang

diharapkartpadaseseorangsesuaidenganposisisosial yang diberikanbaiksecara
formal maupunsecara informal. Perandidasarkanpadapreskripsi(ketentuan)
danharapanperan yang menerangkanapa yang individu-
individuharuslakukandalamsuatusituasitertentu agar dapatmemenuhiharapan-
harapanmerekasendiriatauharapan orang lain menyangkutperan-perantersebut.
(Friedman, M, 1998 : 286 )

P ow er Structure (Struktur Kekuasaan)
Menurut Bitta dan Loudon (1993:236). Struktur kekuasaan keluarga dikenal dalam
tiga bentuk:
a) Patriarchal yakni pihak yang berperan dominan dalam pengambilan

. keputusan terletak pada laki-laki (suami),
b) Matriarchal yakni pihak yang berperan dominan dalam membuat

keputusan adalah perempuan (istri), dan
c) Equalitarian yakni dimana suami dan istri berbagi peran secara seimbang

dalam pembuatan keputusan.

Bitta dan Loudon (19t93:237) jugamenjelaskan terdapat empat kelompok yang
berkaitan dengan pengaruh relatif suami-istri. Pengaruh relatif suami-istri adalah
kemampuan suami atau istri secara sengaja atau tidak sengaja untuk mengubah
atau mengatur pasangannya dalam membuat keputusan pembelian. Keempat
kelompok tersebut ialah :

a. Dominasi suami, ialah pengambilan keputusan pembelian dimana suami
sepenuhnya berpengaruh atas istrinya

b. Dominasi istri, ialah pengambilan keputusan pembelian dimana istri
sepenuhnya berpengaruh atas suaminya

c. Autonomi, ialah keputusan yang bisa dilakukan oleh istri atau suami, yang bisa
dilakukan tanpa tergantung dari salah satunya. Istri bisa memutuskan
pemtrelian produk tanpa harus bertanya kepada suami begitu pula sebaliknya.

d. Keputusan bersama (syncratic), ialah keputusan pembelian yang diambil secara
bersama-sama oleh suami dan istri.

Kategori keputusan ini, akan lebih jelas terlihat pada gambar Peta Peran
Bitta dan Loudon yang menunjukkan bahwa posisi keputusan ini sesuai dengan
empat kategori kelompok kepufusan yaitu : otonomi, dominasi suami, dominasi
istri dan syncratic (keputusan bersama).

Setiap keputusan diposisikan dalam gambar ini menurut 2 sumbu ,

perhatikan gambar berikut ;

174



EKONOBIS Vol. 4 NO. 2 September 2013

rgi

Pe
YA

an

-%***- 

;"_.],*,;:::;:_ __._""-'''*"

Gambar 1: Peta Peran suami istri dalam pengambilan keputusan terhadap
pembelian dua puluh lima (25) produk.
(sumber : Bitta dan Loudon, 1993 :294 )

l. Sumbu vertikal adalah skala dari pengaruh relatif antara suami dan istri, dengan
skala keputusan yang berkisar antara :L,0 -2,0.

2. Sumbu horizontal adalah skala tingkat spesialisasi peran yang diukur dengan
persentase (proporsi) keluarga membuat keputusan secara bersama dengan skala
keputusanyang berkisar antara :10% -100yo.

Dalam membaca gambar, dapat dilihat bahwa nilai pengaruh relatif untuk
produk pembersih rumah tangga adalah sekitar 2.9 dengan hanya 6 persen dari
keluarga memutuskan bersama-sama pada item ini. Dengan demikian istri
mendominasi keputusan pembelian. Demikian pula untuk niiai pengaruh relatif
produkrumahadalah 2.0 dangan 69 persendarikeluargamemutuskanbersama.
Dengandemikianterjadikeputusan syncretic (bersama).

ng

ra
n)
.u-

Lfl:

rt-

ng
ah
ah
nt

:. i

Kerangka Pemikiran

Variabel yang menjadi
pertimbangai suami istri dalam
membeli rumah pada PT.Varindo
Lombok Inti

Peran suami-istui kaitannya
dengan pengambilan
keputusan

N

1. Dominan suami
2. Dominan istri
3. Syncratic (bersama)
4. Autonomi

isa
;:rn

l-
rrzl

an
pn
asi

1. Harga rumah
2. Kualitas bangunan
3. Model/type bangunan
4. Fasilitas yang tersedia
5. Lokasi perumahan
6. Besaran uang muka
7. Besaran angsuran
8. Keindahan desain rumah
9. Lingkungan perumahan
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Hipotesa Penelitian
Berdasarkan hasil penelitian bahwa peran suami iski dalam pengambilan keputusan

membeli rumahyang dikembangkan PT. Varindo Lombok Inti di Kota Mataram adalah
memutuskan secara bersama-sama (terjadi keputusan syncratic).

METODE PENELITIAN

]enisPenelitian
Jenispenelitian yang digunakanadalahjenispenelitiandeskriptif. dengan metode survey.

Populasidan sampel
Populasidalampenelitianiniadalahseluruh suami/istriyang membeli rumah pada

PT.Varindo Lombok Inti di Kota Mataram yang berjumlah 2,075 KK.sementarasampel size
ditentukanberdasarkanrumusSlovin, danhasilperhitunganmenghasilkan 95 KK atauZxgs :1g0
orang

PendekatanAnalisis
Untuk menggambarkan peran suami istri dalam pengambilan keputusan membeli rumah

digunakan pendekatanPetaPerandariBittadanloudan, dimanaterdapat 2 sumbu untuk
menentukan empat kategori keputusannya yaitu :

Sumbu vertikal:

s"t*l a p*rtg * rlr it l-ej a,r il e?lecr'{: s u c}}? ; i sft 'r =
jslnich r-rrp*drli: a}:jr ?r,:::::,i:h s*; j6:: kcrdjrrx k;puruscn 

"-ju??iir.l r g.sr:iil:-:,1trr: r9s?ol;6pn

J

Surnbu horizontal : skala tingkat spesialisasi peran yang diukur dengan persentase suami
istri dalam membuat keputusan bersama.

Pgrx*nfcs* Sucr?ti istrjdc?iarn rrreBl&uSi trtprrf usan e-r"r-sc.}l;{i =
jr.r::l$ h r*sF,eC e n ),{:!Er .r.r,.ni]:} jsttcF t{ t€ ji a r }.d i! f, *s. rl 

_ -

j:lrlllce lrss (;,ir:is* rf, sFrard*,,:

100 o/"

Tabel2.Kategori Keputusan Berdasarkan Peta peran Dari Bifta Dan Loudan

No Keterangan
Kategori Keputusan

Sumbu Vertikal Sumbu Horizontal
1. 1.0 - 1.5 0% - 50% Dominasi Suami
2. 1.5 - 2.5 0% -50% Autonomi
J. 2.5 - 3.0 0% - 50% Dominasi Istri
4. '1.5 - 2.5 50'/, - 100% Stlncratic (bersama)
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Dari tabel 2 tersebut terlihat bahwa, kategori keputusan suami istri berdasarkan peta peran
Bitta dan Loudon adalah:
a) Suami dominan (Husband Dominant),jika sumbu vertikal pada skala 1.0 - 1.5 dan sumbu

horizontal berada pada persentase 0,0 y.-50 %
b) Keputusan autonomi, jika sumbu vertikal pada skala 1.5 - 2.5 dan sumbu horizontal

berada pada persentase O,O%-50 %
c) Istri dominan (Wtfe d.ominant), jika sumbu vertikal pada skala Z.S - 3.0 dan sumbu

horizontal berada pada persentase A,A%-50 o/o

d) Syncratic, jika sumbu vertikal pada skala 1.5 - 2.5 dan sumbu horizontal berada pada
persentase 50 % -100%
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't.g

1,8
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1.O

Proportion a, families making joint decisions

Gambar 2. Hasil Analisa Data Berdasarkan peta peran Bitta Dan Loudon
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HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis data yang dilakukan menggunakan peta peran dariBitta dan Loudan, tampak
seperti gambar berikut ;

Keterangan gambar 2 :

Hargarumah
Peran suami istri dalam mengambil keputusan untuk pembelian rumah yang dikaitkan
dengan variabel harga adalah sebagian besar dari responden memberi tanggapan bahwa
suami istri secara bersama-sama memutuskan atau terjadi keputusan syncratic.
sumbuvertikal,'o*, 3 = 0,547: J = 1,6

I at

sumbu ho.iro.rtul :Llx LtA**: 0,547 -r 10il--o4 : 5-1.7!,h
1'r*

Adapun alasannya, karena harga rumahmerupakanpengeluaran yang
terkaitlangsungdenganpenghasilanresponden.

Kualitasbangunan
Untuk pembelian rumah yang dikaitkan dengan variabel kualitas bangunan, sebagian besar
responden memberi tanggapan bahwa suami yang mendominasi atau terjadi keputusan domin
suami.

sumbu vertikal r *' ,3 = O.*E*-r 3 -- 1.45
190

sumbu horizontal 
' ,* r 10CI% = 0.*84.r 1&0gt = 4&41,*

Alasannya domin suami dalam penentuan kualitas bangunan, karena suami lebih memahami
tentang unsur-unsur/bahan bangunan dan konstruksi.

Modeftype bangunan
Pengambilan keputusan pembelian rumah dikaitkan dengan variabel model/type bangunan
adalah sebagian besar dari responden memberi tanggapan bahwa suami istri secara beriama-
sama memutuskan atau keputusan syncratic.

sumbuvertikal, * r 3 = 0.S11 .r:3 = 1..S1i6

sumbu horizontal' * * 1001Q = 0.61 1 r108% = 61.19i

Alasannya karena rumah itu akan ditempati secara bersama-sama oleh suami, istri dan anaknya
maka harus diperhatikan luasnya, berapa jumlah kamar tidurnya,atau pertimbangan lairurya
seperti kalau rumahnya luas akan terasa sulit dibersihkan dan sebaliknya.

Fasilitas yang tersedia
Untukkesediaanfasilitas, sebagian besar responden memberi tanggapan bahwa ishi yang
mendominasi atau terjadi keputusan dominan iski.
sumbu vertikal : € .r3 = 0.368x 3 = 1,1.

190

sumbuirorizontal, * -r t00?i: = 0.368 r 100-ei = 36.S g.b
tPn

i

I

t
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tampak

ikaitkan
i bahwa

yang

rgian besar
san domin

memahami

l bangunan
"a bersama-

an anaknya

;an lainnya

istri yang

Alasannya karena biasanya istri lebih
:jaringan air bersih, jaringan listrik PLN
yang luas, pagar keliling, mushalla,taman

memperhatikan secara
dan pos, keamanan 24
bermain.

mendetail fasilitas seperti
jam, tersedianya area parkir

Lokasiperumahan
Unfuklokasi perumahan, sebagian besar responden memberi tanggapan bahwa suami istri
secara bersama-sama memutuskan atau terjadi keputusan syncratic.
sumbu vertikal'S r: = A.g7* x3 s 1.?

19L1

sumbu horizontal,ffi .r 100c.,b = 0.52g r 1{i$*{: = &?.9s;,*

Adapun alasqnnya karena suami istri sama-sama menginginkan berada pada lokasi yung
strategis seperfi : wilayah bebas banjir, dekat dengan tempat kerja, fasilitas pendidikan , mall,
pasar atau pertokoan,dan puskesmas, rumah sakit ataupun klinik.

Besaranuangmuka
Untuk pembelian rumah dikaitkan dengan besaran
memberi tanggapan bahwa suami istri secara
keputusan syncratic.

sumbu vertikal : 3.r: = 0,58-i r j = 1.B
190"

surilbu horizontal'H ." 10fl$i : S,SE.I x 10*g..6 = 5g.+gt

Alasannya karena besaran uang muka ini terkait dengan harga rumah maka kalau suami
berhutang, istripun juga ikut menanggungnya. Apalagi untuk masalah keuangary memiliki
|lgld resiko yang dirasakan tinggi dalam pembeiiary sehingga pembuatan keputsan bersama
lebih memungkinkan.

Besaranangsuran
Untukbesaran angsuran, sebagian besar dari responden memberi tanggapan bahwa suami istri
tersebut secara bersama-sama memufuskan .

sumbu vertikal, S.r 3 = 0.3?6 r3 = 1.ST
13C

sumbu horizontal: ffi;lSCt& = G"S?6: 100tre = 33.6 *i

Alasannya karenabesaran angsuran terkait dengan harga rumah maka kalau suami berhutang,
istripun juga ikut menanggungnya.

Keindahandesainrumah
Untuk keindahan desain rumah sebagian besar responclen memberi tanggapan bahwa istr.i
yang mendominasi atau terjadi keputusan dominasi istri.
sumbuvertikal,€ x3 = l].S5?:r3 = ]..ftflcn

sumbu horizontal 10*ti * *"357.11**?6 = $5.7?i

Alasannya karena istri dalam hal ini wanita iclentik dengan keindahan.

uang muka, sebagian besar dari responden
bersama-sama memutuskan atau terjadi

.- {
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Lingkungan
Peran suami istri kaitannyadenganlingkungan perumahan, sebagian besar responden memberi
tanggapan bahwa suami istri secara bersama-sama memutuskan atau terjadi keputusan
syncratic.

sumbuvertikai' yi n 3 = {}.695-r'3 = ?.1
19f

sumbu horizontal:1Ex1CI0tt = 0.6*5: l-0i]1t = 6?.5a.€
z**

Alasannya karena rumah itu akan ditempati secara bersama-sama oleh suami, istri dan anaknya
dalam jangka waktu yang lama, maka factor lingkunganmenjadipenting.

KESIMPULAN

Adapun simpulan dari penelitian inisebagai berikut:
a. Peransuamiistribersama : harga rumah, model/type bangunan, lokasi perumahan,

besaranuangmuka, besaran angsuran, dan lingkungan,
b. Peran suami dominan : kualitas bangunan
c. Peran istri dominan : fasilitas yang tersedia dan keindahan desain rumah
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