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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 
5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan diatas, dapat ditarik 

kesimpulan, bahwa : 

1. Hasil analisa dan pembahasan tehadap penelitian yang dilakukan diatas bahwa 

dari 30 responden yang turut ikut serta dalam pengisian kuesioner, bahwa dari 

24 variabel yang diteliti, terdapat 23 variabel yang dapat mempengaruhi mutu 

bangunan kota Batam. Material yang terkirim sesuai dengan pesanan dianggap 

tidak memiliki pengaruh terhadap mutu bangunan kota Batam. 

2. Tingkat pengaruh dari penelitian yang dilakukan peneliti antara lain : 

a. Sangat pengaruh : Penggunaan alat sesuai dengan kebutuhan (J-12), 

Pengecekan kondisi alat secara berkala (J-13), Penyimpanan material 

dilakukan sesuai dengan SOP (J-4). 

b. Berpengaruh besar : Penggunaan material yang tidak sesuai dengan 

perencanaan (J-5), Alat siap pakai (J-14), Kecukupan modal kerja (J-16), 

Sosialisasi cara pakai alat (J-15), Kelancaran pembayaran (J-17), SDM 

tukang yang memadai/kompeten, Jumlah SDM yang cukup (J-8), Opname 

bulanan dilakukan secara konsisten (J-22), SDM tukang yang 

memadai/kompeten (J-7), Konsistensi SDM teamwork (J-9), Material 

yang dipesan sesuai dengan RKS (J-1), Proses kerja sesuai SOP (J-23), 

Komitmeen SDM teamwork (J-10), Penerimaan material dilakukan sesuai 

dengan SOP (J-3), Kepemimpinan yang kuat (J-11), Site meeting (J-21), 
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Distribusi material ke mandor terkontrol (J-6), Checklist bangunan 

dilakukan setelah proyek selesai (J-24). 

c. Berpengaruh sedang : Pengawasan mutu pekerjaan sesuai dengan metode 

kerja (J-20), Proses kerja dikontrol dengan surat izin kerja (J-19) , Proses 

kerja disosialisasikan (J-18). 

3. Faktor yang paling mempengaruhi terhadap mutu suatu bangunan yaitu 

Penggunaan alat sesuai dengan kebutuhan. Hal ini dikarenakan suatu alat 

memiliki fungsi masing-masing, oleh karena itu, penggunaan alat pada setiap 

kerjaan sangat penting agar mutu suatu pekerjaan dapat terjamin. Namun dari 

responden yang memiliki pengalaman kerja diatas 5 tahun, didapatkan bahwa 

proses kerja dikontrol dengan surat izin kerja merupakan hal yang paling 

mempengaruhi mutu bangunan kota Batam. 

5.2 Saran 

Dari kesimpulan diatas, diberikan saran agar dapat diadakan penelitian 

yang berkaitan dengan alat dan proses kerja agar dapat diketahui apa faktor yang 

menyebabkan alat dean proses kerja menjadi faktor terpenting dalam pelaksanaan 

mutu suatu bangunan. Dari pihak pemilik (owner) diperlukan untuk lebih 

mengembangkan ataupun menerapkan sistem manajemen dalam pelaksanaan 

pekerjaan suatu proyek agar dapat menghasilkan mutu bangunan yang baik dan 

sesuai dengan kebutuhan konsumen. 
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