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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

Pada bab ini disajikan kesimpulan dari penelitian mengenai analisis faktor-

faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian rumah di Perumahan Citra 

Permata Ngawi dan saran-saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

PT Permata Mandiri Propertindo. 

 

5.1 Kesimpulan  

Dari hasil penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi 

keputusan pembelian rumah subsidi di Perumahan Citra Permata dapat 

ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

a. Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda menunjukkan hasil 

nilai Thitung pada variabel spesifikasi bangunan sebesar  3,927 > 

1,65351 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05, dengan demikian 

spesifikasi bangunan berpengaruh positif signifikan terhadap 

keputusan pembelian rumah subsidi”, diterima.   

b. Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda menunjukkan hasil 

nilai Thitung pada variabel harga ,463 < 1,65351 dan nilai signifikansi 

sebesar 0,015 < 0,05, dengan demikian harga berpengaruh positif 

signifikan terhadap keputusan pembelian rumah subsidi”, diterima.   

c. Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda menunjukkan hasil 

nilai Thitung pada variabel lokasi sebesar  3,229 > 1,65351 dan nilai 

signifikansi sebesar 0,001 < 0,05, dengan demikian lokasi 

berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan pembelian rumah 

subsidi”, diterima.   

d. Faktor yang paling dominan dalam mempengaruhi keputusan 

pembelian adalah variabel X1 yaitu spesifikasi bangunan, dimana 

dengan perhitungan Thitung pada variabel spesifikasi bangunan 

sebesar  3,927 Jadi didapati hipotesisi 1 yang menyatakan :  
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“H1 : Spesifikasi bangunan berpengaruh positif signifikan terhadap 

keputusan pembelian rumah subsidi”, diterima. 

 

5.2 Implikasi Manajerial 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, implikasi manajerial yang 

dapat diterapkan pada keputusan pembelian rumah di Kabupaten Ngawi 

adalah dalam menentukan strategi untuk menarik minat oleh para konsumen 

yaitu para developer memperhatikan dengan seksama spesifikasi bangunan 

yang telah mereka miliki, sehingga dapat bersaing dengan developer 

lainnya. Yang kedua yaitu dengan memnyesuaikan harga dengan spesifikasi 

yang telah di tentukan agar tidak menimbulkan kurangnya pengaturan 

manajemen keuangan yang nantinya akan menimbulkan kerugian. Poin 

ketiga dari strategi yang harus di perhatikan adalah dengan menentukan 

posisi lokasi dan juga tempat yang di pilih para developer untuk 

menentukan lokasi yang tepat bagi perumahan, dimana tempat atau lokasi 

tersebut dapat memenuhi kebutuhan dari para konsumen yaitu 

menyesuaikan dengan lokasi yang mudah akses transportasi dan menuju ke 

tempat kerja, sekolah, atau tempat pusat kota.  

 

5.3 Keterbatasan Penelitian  

Keterbatasan penelitian yang dilakukan adalah variabel dan lokasi yang di 

gunakan sebagai media penelitian merupakan suatu lingkupan yang kecil 

yaitu variabelnya hanya lingkup konsumen Perumahan Citra Permata, 

sedangkan lokasinya yang di gunakan yaitu di Kabupaten Ngawi, sehingga 

kurang mencakup keseluruhan dan reverensi bagi penelitian selanjutnya. 

 

5.4 Saran  

5.4.1 Untuk PT Pemata Mandiri Propertindo 

a. Pengembang/Developer perlu mengusulkan kepada pemerintah 

Kota Ngawi untuk membuka akses baru atau penambahan 

armada alat transportasi umum yang melewati Perumahan Citra 
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Permata menuju ke berbagai lokasi. Karena dalam hasil 

penelitian ini konsumen lebih menyukai lokassi erumahan yang 

akses transportasinya lebih mudah daripada lokasi perumahan 

yang berada di ujung kota dengan akses transportasi yang 

terbatas. 

b. Pemilihan patokan harga yang diberikan perlu ditingkatkan lagi, 

misalnya dengan memberikan spesifikasi bangunan yang lebih 

menarik, dan juga pelengkap rumah yang menjadikan daya tarik 

konsumen menjadi meningkat. Karena mengingat keinginan 

konsumen yang dengan kwalitas bangunan yang terbaik maka 

akan menarik konsumen lebih banyak namun juga harus diiringi 

dengan standart harga yang menyesuaikan spesifikasi bangunan 

agar dari pihak konsumen maupun developer akan sama – sama 

mengalami keuntungan.  

c. Spesifikasi bangunan yang dibangun perlu ditingkatkan lagi, baik 

dari pemilihan bahan bangunan maupun ketahanan rumahnya 

agar dapat menghasilkan rumah yang berkualitas sehingga dapat 

menarik lebih banyak konsumen untuk membeli. Misalnya 

dengan mengganti kusen kayu dengan kusen aluminium untuk 

menghindari rayap, semua rumah yang dibangun menggunakan 

atap baja ringan, menggunakan keramik yang lebih berkualitas, 

dan lain-lain. Karena dari hassil penelitian yang dilakukan dapat 

ditarik kesimpulan bahwa rumah dengan spesifikassi yang baik 

dan handal akan lebih banyak menarik konsumen di banding 

dengan spesifikasi bangunan yang standartnya di bawah rata – 

rata.  

5.4.2 Untuk peneliti selanjutnya 

Saran bagi peneliti lain yaitu dengan menggunakan variabel lain 

yang lebih spesifik dan dapat mencakup keseluruhan dari hasil 

penelitian mengingat untuk variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini sangat terbatas.  
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