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BAB V 

SARAN DAN KESIMPULAN 

 

 
5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dari analisa dan pembahasan terhadap penelitian yang 

dilakukan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa : 

1. Hasil dari analisa dan pembahasan terhadap penelitian yang dilakukan 

diatas bahwa terdapat satu (1) dari delapan (8) jenis faktor keterlambatan 

yang mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan proyek, yaitu faktor 

keuangan (financial) yang mempunyai tingkat keselarasan ataupun 

kesepakaan yang paling dominan. Bahwa dari 30 responden yang turut 

ikut serta dalam pengisian kuesioner, bahwa subfaktor yang paling 

mempengaruhi yaitu adanya keterlambatan dalam melakukan proses 

pembayaran oleh pemilik (owner). Hal ini dikarenakan adanya 

kekurangan sumber daya manusia dalam pelaksanaan administrasi 

sehingga pelaksanaan proyek tidak dirangkum sepenuhnya, yang 

mengakibatkan pembayaran dari pemilik kepada kontraktor bermasalah. 

2. Hasil analisa terhadap penelitian faktor keterlambatan diatas memperoleh 

nilai mean rank yaitu 3.27, koefisien konkordansi Kendall’s W sebesar 

60.8 % dan nilai Chi – Square sebesar 91.19.  

3. Adapun faktor – faktor susulan yang memasuki interpretasi koefisien 

setelah faktor keuangan yang menjadi faktor penyebab keterlambatan 

pada proyek yaitu adanya kesalahan dalam penentuan atau penyelidikan 

kondisi tanah, bahan (material) proyek konstruksi yang kurang, serta 

kekurangan jumlah tenaga kerja (man power). 
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5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran yang  

diharapkan semoga dapat bermanfaat terhadap hasil penelitian yang dilakukan, 

antara lain : 

1. Keterlambatan dalam melakukan proses pembayaran oleh pemilik 

(owner) menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan proyek, sehingga 

dalam pembuatan dan penetapan kesepakatan bersama dalam dokumen 

kontrak kerja memuat peraturan – peraturan ataupun pasal – pasal 

mengenai ketentuan pembayaran oleh pemilik (owner). Apabila laporan 

progress dalam pelaksanaan pekerjaan proyek mengalami keterlambatan 

pembayaran oleh pihak pemilik (owner), maka dari pihak kontraktor 

berhak untuk meminta perpanjangan waktu pada pihak pemilik  (owner).  

2. Dalam mengantisipasi terjadinya keterlambatan pembayaran dari pihak 

pemilik (owner), diperlukan dilakukan penambahan personel atau sumber 

daya manusia dengan keahlihan terhadap pelaksanaan administrasi. 

Sehingga proses pembayaran dari pihak pemilik (owner) kepada pihak 

kontraktor dapat diselesaikan tepat waktu. 

3. Dari pihak pemilik (owner) diperlukan untuk lebih mengembangkan 

ataupun menerapkan sistem manajemen dalam pelaksanaan pekerjaan 

suatu proyek agar dapat mengantisipasi terjadinya keterlambatan pada 

proyek dikemudian hari dari pengalaman – pengalaman dalam 

pembangunan yang mengalami keterlambatan sehingga dapat 

menghindari keterlambatan dalam pembangunan. 
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4. Dalam pelaksanaan pekerjaan suatu proyek diusahakan atau dipastikan 

untuk tidak mengalami keterlambatan, dikarekanakan jika dalam suatu 

proyek mengalami keterlambatan dapat menimbulkan perubahan 

kenaikan biaya dari perencanaan awal serta dampak – dampak yang 

dapat memberikan kerugian terhadap pihak pemilik (owner) maupun 

pihak kontraktor.  
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