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BAB VI 

 SIMPULAN, REKOMENDASI DAN KETERBATASAN  

PENELITIAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Analisis 

Efektivitas Program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Subsidi serta Dampak 

Sosial Ekonomi Bagi Masyarakat (Studi Kasus Perumnas Bumi Guwosari) 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

a. Presentase efektivitas program KPR Subsidi dengan bantuan FLPP secara 

keseluruhan kepada masyarakat di Perumnas Bumi GuwosariIII A, III B, 

III C dan VI B dinilai cukup efektif dengan presentase sebesar 73,07%. 

Berikut rinciannya: tingkat pencapaian efektivitas untuk ketepatan sasaran 

program KPR Subsidi dengan bantuan FLPP di Perumnas Bumi Guwosari 

dinilai sangat efektif (91,01%). Untuk tingkat penghunian dinilai tidak 

efektif (58,94%). Untuk variabel input dinilai cukup efektif (67,13%). 

Variabel process dinilai sangat efektif (81,61%) dan variabel output  

dinilai cukup efektif (66,59%). 

b. KPR Subsidi di Perumnas Bumi Guwosari blok III A, III B, III C dan VI B 

memberikan dampak bagi masyarakat baik itu positif maupun dampak 

negatif pada aspek sosial ekonomi. Untuk dampak positif KPR Subsidi 

dapat meringankan beban ekonomi masyarakat dalam memiliki hunian, 

meningkatkan efektivitas dalam membimbing keluarga dan KPR Subsidi 
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mendorong masyarakat untuk membuka usaha perdagangan dan usaha jasa 

di lingkungan perumahan. Bagi dampak negatifnya KPR Subsidi memicu 

tindak kejahatan disekitar lingkungan perumahan. 

B. Rekomendasi 

Berdasarkan kesimpulan dan hasil pengamatan langsung di lapangan, 

peneliti mempunyai rekomendasi sebagai berikut: 

a. Pada pelaksanaan program KPR Subsidi di Perumnas Bumi Guwosari, 

Perumnas sebagai pengembang sebaiknya membuat produk rumah yang 

ditawarkan sebagai rumah KPR Subsidi dengan komponen (struktur) yang 

kuat. Kualitas bangunan yang rapuh membuat tambahan beban bagi 

masyarakat karena harus melakukan renovasi. Apabila mendapat laporan 

(keluhan) dari masyarakat hendaknya ditindak lanjuti. Untuk sarana dan 

prasarana hendaknya dilengkapi dan dibangun sesuai dengan rencana awal 

yang ditawarkan kepada masyarakat. 

b. Bagi bank pelaksana KPR Subsidi walaupun secara keseluruhan sudah 

bagus, namun harus lebih selektif  dalam arti tidak meloloskan masyarakat 

yang memiliki pendapatan lebih dari batas yang ditentukan dan masih 

banyak oknum “nyilih jeneng” sehingga orang yang termasuk dalam 

golongan menengah atas dapat memiliki rumah KPR Subsidi, padahal 

masih banyak masyarakat berpenghasilan rendah yang belum 

mendapatkan rumah. 

c. Bagi peneliti selanjutnya hendaknya melakukan wawancara lebih 

mendalam kepada kelompok sasaran atau investigasi untuk mengetahui 
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ketepatan sasaran program KPR Subsidi dengan pembiayaan FLPP, SSB 

maupun BUM karena hasilnya dapat lebih menggambarkan keadaan yang 

sebenarnya.  

C. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini telah diupayakan dan dilakukan agar sesuai dengan prosedur 

ilmiah, akan tetapi kenyataannya penelitian ini masih memiliki keterbatasan 

yaitu sebgai berikut: 

a. Penelitian ini hanya sebatas mengkaji rumah tapak yang dihuni oleh 

pemilik yang melakukan KPR Subsidi di Perumnas Bumi Guwosari blok 

III A, III B, III C dan VI B. 

b. Responden dalam penelitian ini tidak mencapai 100 karena responden 

yang digunakan hanya rumah yang dihuni oleh pemilik rumah yang 

melakukan KPR Subsidi dengan pembiayaan perumahan Fasilitas 

Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang berjumlah 90 unit rumah, 

namun data terkumpul 82 unit rumah dikarenakan pemilik rumah sedang 

melakukan dinas keluar kota. 

 

 

 

 

 

 


