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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

5.1  Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian Evaluasi Penyediaan Sarana dan Prasarana di Perumahan Puri 

Dinar Mas Semarang maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Penyediaan sarana dan prasarana di Puri Dinar Mas belum sepenuhnya tersedia. Dari 37 

jenis sarana dan prasarana, hanya terdapat 23 jenis sarana dan prasarana dan 70% di 

antaranya dalam kondisi yang baik. Sarana dan prasarana ini tersebar di lingkungan 

Perumahan Puri Dinar Mas dengan persebaran terbanyak berada pada RW 16,17, dan 

19 sedangkan persebaran paling sedikit berada pada RW 19. 

2. Penyediaan sarana dan prasarana di Perumahan Puri Dinar Mas berdasarkan SNI, dari 

37 total jenis sarana dan prasarana berdasarkan ketetapan SNI, hanya 12 yang 

memenuhi standar atau sebanyak 31%. Sedangkan 69% sisanya atau sebanyak 25 

sarana dan prasarana tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan di dalam SNI. 

Banyak sarana penting seperti balai pengobatan, posyandu, balai pertemuan, parkir 

umum, taman, TK, SD, hidran kebakaran, bak sampah, gerobak sampah yang tidak 

ditemukan di perumahan ini.  

3. Penyediaan sarana dan prasarana di Perumahan Puri Dinar Mas berdasarkan persepsi 

pengguna didapatkan hasil bahwa sebanyak 92% pengguna menyatakan kondisi sarana 

dan prasarana di Perumahan Puri Dinar Mas adalah baik dan 8% sisanya menyatakan 

bahwa kondisi sarana dan prasarana di Perumahan Puri Dinar Mas buruk. Penggolongan 

baik dan buruk ini ditentukan berdasarkan pendapat responden terbanyak. Sarana dan 

prasarana yang tergolong baik adalah pos hansip, bak sampah, masjid, toko/ warung, 

jaringan jalan, jaringan drainase, jaringan air bersih, jaringan air limbah, jaringan 

persampahan, jaringan listrik, dan jaringan telepon. Sedangkan sarana prasaranan yang 

tergolong buruk adalah musholla. 

4. Perbandingan penyediaan sarana dan prasarana di Perumahan Puri Dinar Mas 

berdasarkan kondisi eksisting dengan persepsi pengguna didapatkan hasil bahwa dari 12 

poin yang ditanyakan terdapat 1 poin yaitu pada jaringan jalan yang terdapat perbedaan 

antara kondisi eksisting dengan persepsi pengguna. Sedangkan sisanya relatif sama 

meskipun tidak sedikit pengguna yang menyatakan kondisi sarana dan prasarana itu 

buruk meskpiun kondisi eksistingnya baik. Hal ini dipengaruhi oleh karakteristik 

pengguna yang memiliki mobilitas tinggi karena bekerja dan tidak sedikit pengguna 
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yang memiliki karateristik pendidikan yang rendah dan usia >60 sehingga karakteristik 

pengguna dengan kriteria tersebut kurang memahami fungsi dan tidak dapat 

memanfaatkan sarana dan prasarana yang tersedia di Perumahan Puri Dinar Mas dengan 

baik. Sedangkan untuk hasil perbandingan kondisi eksisting dengan persepsi pengguna 

didapatkan kategori baik, sedang, dan buruk. Kategori baik ini adalah perbandingan 

baik dengan baik, kategori sedang perbandingan baik dengan buruk, dan kategori buruk 

perbandingan buruk dengan buruk.  

 

5.2  Rekomendasi  

 Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diberikan rekomendasi sebagai berikut :  

1. Perlu dibangun 4 unit balai pertemuan warga yang diletakkan masing-masing di RW 16, 

17, 18, dan 19. Karena pada setiap RW tersebut belum terdapat balai pertemuan warga. 

2. Perlu dibangun 3 unit pos hansip dan melengkapinya dengan penjaga. Pos hansip 

tersebut diletakkan di RW 16, 17, dan 18. 

3. Perlu dibangun 1 gardu listrik di lingkungan Perumahan Puri Dinar Mas, karena belum 

terdapat gardu listrik. 

4. Perlu menambahkan bak sampah sebanyak 3 unit yang diletakkan di RW 16, 17, dan 18 

karena hanya terdapat 1 unit bak sampah yaitu di RW 19. 

5. Perlu dibangun parkir umum seluas minimal 100 m2 di lingkungan Perumahan Puri 

Dinar Mas agar tidak ada lagi mobil yang terparkir di jalan yang mengganggu mobilitas 

penghuni. 

6. Perlu dibangun 1 unit TK di lingkungan Perumahan Puri Dinar Mas karena belum 

terdapat TK untuk penunjang pembelajaran anak usia dini. 

7. Perlu dibangun 1 unit SD di lingkungan Perumahan Puri Dinar Mas karena belum 

terdapat TK untuk penunjang pembelajaran anak usia 6-12 tahun. 

8. Perlu dibangun 1 unit balai pengobatan warga di lingkungan Perumahan Puri Dinar Mas 

untuk melayani kebutuhan penghuni akan sarana kesehatan.  

9. Perlu dibangun 4 unit posyandu yang diletakkan masing-masing di RW 16,17,18, dan 

19 karena belum terdapat posyandu. 

10. Perlu dibangun 6 unit Musholla dengan rincian sebagai berikut : 1 unit Musholla 

diletakkan di RW 16, 1 unit Musholla diletakkan di RW 18, 2 unit Musholla diletakkan 

di RW 17, dan 2 unit Musholla diletakkan di RW 19. Serta memperbaiki kondisi 

Musholla yang sudah ada yaitu di RW 16 dan RW 18 dan menambah daya tampung 

masjid yang sudah ada. 
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11. Perlu ditambahkan 2 unit warung yang masing-masing diletakkan di RW 18 dan 19, 

bisa itu dalam bentuk bangunan khusus warung atau warung yang merupakan usaha 

sampingan penghuni yang dibangun di rumahnya. 

12. Perlu dibangun 8 taman dengan masing-masing luas 100 m2 dengan rincian pada 

masing-masing RW yaitu RW 16,17,18, dan 19 dibangun 2 taman. 

13. Perlu dibangun 1 taman dengan luas 1.250 m2 di lingkungan Perumahan Puri Dinar Mas 

untuk digunakan penghuni sebagai tempat bermain disamping fungsi utamanya sebagai 

resapan dan penghijauan. 

14. Perlu dibangun bahu jalan di sepanjang jalan lokal sekunder I yang terletak di sepanjang 

jalan masuk Perumahan Puri Dinar Mas. 

15. Perlu dibangun pedestrian di sepanjang jalan lokal sekunder I yang terletak di sepanjang 

jalan masuk Perumahan Puri Dinar Mas. 

16. Perlu dibangun trotoar di sepanjang jalan lokal sekunder I yang terletak di sepanjang 

jalan masuk Perumahan Puri Dinar Mas serta memperbaiki kualitas jalan aspal dan 

paving di jalan lokal sekunder I..  

17. Perlu dibangun bahu jalan di sepanjang jalan lokal sekunder II yang terletak di 

sepanjang jalan masuk Perumahan Puri Dinar Mas. 

18. Perlu dibangun pedestrian di sepanjang jalan lokal sekunder II yang terletak di 

sepanjang jalan masuk Perumahan Puri Dinar Mas. 

19. Perlu dibangun trotoar di sepanjang jalan lokal sekunder II yang terletak di sepanjang 

jalan masuk Perumahan Puri Dinar Mas serta memperbaiki kualitas jalan aspal dan 

paving di jalan lokal sekunder I..  

20. Perlu dibangun 8 unit kran umum dimana pada RW 16,17,18, dan 19 masing-masing 

dibangun 2 unit kran umum karena di perumahan ini belum terdapat kran umum. 

21. Perlu dibangun 8 unit hidran kebakaran dimana pada RW 16,17,18, dan 19 masing-

masing dibangun 2 unit hidran kebakaran karena di perumahan ini belum terdapat 

hidran kebakaran. 

22. Perlu menambah gerobak sampah sebanyak 3 unit yang diletakkan di RW 16, 17, dan 

18 karena hanya terdapat 1 unit gerobak sampah yaitu di RW 19. 

23. Perlu menambah bak sampah sebanyak 3 unit yang diletakkan di RW 16, 17, dan 18 

karena hanya terdapat 1 unit bak sampah yaitu di RW 19. 

24. Perlu dibangun tiang listrik di pedestrian jalan lokal sekunder I maupun jalan lokal 

sekunder II yang tidak mengganggu pengguna jalan dan pejalan kaki. 

25. Perlu dibangun dan menambah tinggi lampu jalan di sepanjang jalan lokal sekunder I 

maupun jalan lokal sekunder II menjadi minimal 5 m. 


