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B A B  V 

K E S I M P U L A N & S A R A N 

V.1 Kesimpulan 

Perubahan Rumah Bersubsidi Tipe 27 Layak Huni di Kabupaten Kendal khususnya di 

Perumahan Nirwana Residence meliputi perubahan pada luasan bangunan, perubahan ruang, 

fungsi ruang dan jumlah ruang. Perubahan luasan bangunan dengan menggunakan sisa 

lahan/halaman belakang 41,67% (sample 1, 2, 9, 10, 12), menggunakan sisa lahan/halaman 

belakang dan depan 58,33% (sample 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11)  

Dengan adanya perubahan luasan bangunan menyebabkan bangunan kurang mendapatkan 

cahaya alami dan penghawaan alami, karena bangunan hampir menutup semua lahan sehingga 

diperlukan adanya perencanaan yang lebih baik agar rumah tersebut tetap layak huni.   

a. Faktor -faktor yang mempengaruhi  perubahan rumah bersubsidi tipe 27 

Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan rumah di dasarkan pada faktor Ekonomi 

dan Lama Tinggal 

• Faktor Ekonomi 

Perubahan  ruang yang terjadi dikarenakan faktor ekonomi yang terkait dengan pekerjaan dari 

pemilik. Dengan tingkat ekonomi yang semakin meningkat menginginkan membuat rumah 

semakin nyaman, dengan cara ruang diperluas sehingga pemilik dapat mengaktuliasasi dirinya. 

Hal ini terlihat pada sample 3 & 8 yang pemiliknya adalah karyawan Swasta, merubah luas 

rumahnya menjadi 60 m2.  

• Faktor Lama Tinggal 

Perubahan  ruang  pada rumah tipe 27 terjadi karena pengaruh dari faktor lama tinggalnya 

bahwa rata-rata pada tahun 1 (pertama) tinggal rumah sudah mengalami perubahan. Dari 

penelitian terhadap lama tinggal pemilik melakukan  perubahan dengan cara bertahap, karena 

disesuaikan dengan biaya yang dikeluarkan tidak sedikit. Pentahapan tersebut dapat dilakukan 

dari tahun pertama sampai dengan selesainya perubahan yang dilakukan oleh pemilik rumah.  
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Rumah Bapak Lilik (sample 3) yang sudah tinggal sejak 3 tahun lalu (lebih dari 1 tahun), sudah 

merubah luas bangunan rumahnya menjadi 60 m2. 

b Faktor kenyamanan terhadap perubahan rumah tipe 27 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kenyaman terhadap rumah di dasarkan pada faktor 

penghawaan alami dan pencahayaan alami. 

• Faktor Pencahayaan Alami 

Perubahan rumah yang berkaitan dengan kenyamanan juga dikarenakan faktor pencahayaan 

alami. Dengan perubahan rumah yang memanfaatkan lahan secara penuh  maka ruang 

didalamnya tidak dapat menerima pencahayaan alami secara baik. Hal ini terlihat semua 

sampel (1 – 12) yang pemiliknya tidak menyiapkan bukaan untuk pencahayaan alami. 

• Faktor Penghawaan Alami 

Perubahan rumah yang berkaitan dengan kenyamanan juga dikarenakan faktor penghawaan  

alami. Dengan perubahan rumah yang memanfaatkan lahan secara penuh  maka ruang 

didalamnya tidak dapat menerima penghawaan alami secara baik. Hal ini terlihat pada sampel 

3 & 8 yang menambah bangunan pada bagian depan rumah inti sehingga pengahwaan alami 

tidak dapat masuk kedalam ruangan.   

c. Perubahan rumah bersubsidi tipe 27 menjadi layak huni 

Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan rumah tipe 27 menjadi layak huni didasarkan 

pada faktor perencanaan perubahan ruang dan fisik bangunan.  

• Perencanaan Perubahan Ruang 

 Perubahan ruang oleh penghuni pada struktur tata ruang rumah tinggal tipe 27 yang sudah 

terbentuk. Perubahan tersebut didasarkan pada kebutuhan pemilik rumah agar pengguna dapat 

terpenuhi kebutuhan sesuai dengan ruang, sirkulasi antar ruang, perencanaan terhadap 

pencahayaan dan penghawaan alami. Hal ini terlihat pada sample 2, 5 & 7 (25 % dari 12 

sample) yang pemiliknya sudah merencanakan komposisi ruang dengan baik. 
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• Terhadap Fisik Bangunan 

 Perubahan rumah juga berdampak pada fisik bangunan, dengan penambahan pada sisa 

lahan pada tiap-tiap kavling dan mempengaruhi sistem penghawaan alami dan pencahayaan 

alami  yang terihat 75% dari 12 sample.  Sehingga bukaan-bukaan ventilasi juga 

diperhitungkan agar ruangan mendapat pencahayaan dan penghawaan alami secara baik. 

Dari 12 sample yang diteliti mereka sudah melakukan perubahan agar rumah menjadi layak 

huni, akan tetapi pada kenyataannya belum terpenuhinya rumah yang layak huni. 

V.2 Saran 

a. Sebaiknya  perubahan pada rumah bersubsidi tipe 27, tetap memperhatikan adanya  

bukaan baik di belakang, disamping ataupun di tengah berupa ruang terbuka/open 

space. Manfaat dari bukaan-bukaan tersebut agar pencahayaan alami dan penghawaan 

alami dapat masuk kedalam rumah sehingga ruangan tetap nyaman dan layak huni. 

b. Diperlukan adanya sosialisasi oleh para pengembang kepada para pembeli/pemilik agar 

dalam merubah rumahnya tetap memperhatikan kenyamanan untuk layak huni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




