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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN  

5.1 Kesimpulan 

Sasaran dalam proyek terdiri dari 3 unsur yang saling berkaitan yakni 

Manajemen Biaya, Manajemen Waktu dan Manajemen Mutu. Ketiganya saling 

berkaitan dalam menentukan kualitas suatu proyek. Sehingga yang menjadi 

faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas mutu pada proyek, didapat dari unsur 

yang saling berkaitan yakni: 

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengendalian Kualitas Mutu  

a) Manajemen Biaya 

b) Manajemen Waktu  

c) Manajemen Mutu 

d) Teknik Pekerjaan  

e) Material 

2. Nilai yang dikendalikan dari pengendalian kualitas mutu proyek royal bay 

Kepuasan pelanggan dari hasil penelitian merupakan nilai dari kualitas mutu 

pada proyek club house royal bay, yang mana pemilik atau pihak estate 

melakukan penilaian terhadap setiap tahap pekerjaan agar mencapai 

standard yang telah ditetapkan oleh pemilik yang harus dilaksanakan oleh 

pihak kontraktor pelaksana. Pada saat serah terima pertama standard  yang 

ditetapkan oleh pihak kontraktor 85% dari hasil pekerjaan harus sudah 

dilakukan dan harus dilakukan inspeksi pada setiap pekerjaan serta material 

yang digunakan harus sesuai dengan standard yang telah ditentukan. 
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Pada penilaian kuesioner oleh pihak estate didapat 86,70% pekerjaan sudah 

diterapkan sesuai standard yang telah disepakati, bahwa proyek konstruksi 

sudah melaksanakan perencanaan kualitas. Terlihat pada nilai indeks 

kepuasan konsumen menunjukan 86,70% melebihi dari angka standard yang 

ditentukan pihak kontraktor. Maka, pihak estate cukup puas terhadap 

kualitas mutu untuk proyek pembangunan Club House Royal Bay dan 

banguanan layak digunakan serta telah sesuai dengan kepuasan pelanggan. 

 

5.2 Saran 

Adapun  yang disarankan penulis untuk meningkatkan  standard kualitas 

mutu dalam pengerjaan  di masa yang akan datang. 

1. Melakukan Audit rutin untuk pekerjaan yang telah selesai 

2. Membuat sertifikasi standard ISO  untuk kontraktor 

3. Meningkatkan kualitas pekerjaan agar bisa mencapai standard 100% di 

masa yang akan datang 

4. Melakukan penyimpanan data secara rutin mingguan atau bulanan baik 

softcopy maupun hardcopy 
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