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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Pada laporan tugas akhir ini, peneliti menarik beberapa kesimpulan dari 

data – data yang telah peneliti kumpulkan: 

1. Faktor – faktor yang mempengaruhi keterlambatan yaitu seluruh variabel 

faktor keterlambatan yang diteliti tetapi dikarenakan pada saat 

melakukan cek validilitas ada beberapa variabel yang tidak valid yaitu 

panas (J-2), menunggu ijin untuk mengontrol material (J-16), perbedaan 

suku atau nasionalisme (J-22), Permasalahaan pada pendanaan dari 

kantor bagian kontraktor (J-25), dan kontraktor yang kurang 

berpengalaman (J-31). 

2. Tingkat pengaruh faktor keterlambatan: 

a. Sangat berpengaruh  : variabel J-27 (kesalahan desain oleh 

perencana), J-9 (keterlambatan pengiriman material), J-13 

(kelangkaan material), J-28 (perubahan desain oleh owner) 

b. Berpengaruh besar   : variable J-19 (kurangnya 

pengawasan pekerjaan), J-4 (kerusakan alat berat), J-5 

(keterbatasan alat berat), J-26 (keterlambatan owner dalam 

mengambil keputusan), J-18 (kurangnya kerja sama antar 

pekerja), J-1 (hujan), J-21 (kurangnya sumber daya manusia), J-

15 (pekerja tidak mengikuti metode pekerjaan), J-12 

(keterlambatan pabrikasi material), J-20 (pekerja mengabaikan)
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 K3 dalam melakukan pekerjaan), J-23 (keterlambatan 

pembayaran oleh owner ke kontraktor), J-30 (penambahan 

pekerjaan yang tidak terdapat dalam gambar kerja) , J-7 

(kurangnya kemampuan operator dalam menjalankan alat berat), 

J-14 (ketidaktepatan waktu pemesanan material), J-3 (kondisi 

lapangan yang tidak sesuai), J-8 (kehilangan material), J-24 

(inflasi yang  menyebabkan harga sumber daya tinggi), J-6 

(ketidaksesuaian penggunaan alat berat), J-29 (lambatnya 

perolehan ijin mendirikan bangunan dari pemerintahan), J-17 

(demo masyarakat) 

c. Berpengaruh sedang  : J-10 (kerusakan material di tempat 

penyimpanan) dan J-11 (perbaikan terhadap ketidaksesuaian 

spesifikasi material yang digunakan) 

d. Berpengaruh kecil  : - 

e. Tidak berpengaruh   : - 

3. Variabel J-27 (kesalahan desain oleh perencana) merupakan variabel 

yang paling berpengaruh di Kota Batam dan jika variabel ini terdeteksi 

maka tindakan pencegahannya yaitu pada sebelum pekerjaan dimulai 

kontraktor perlu mempelajari gambar – gambar yang akan dikerjakan dan 

melakukan kepastian dengan perencana apakah gambar yang telah 

didesain olehnya sudah benar atau tidak. Dan jika variabel ini terdeteksi 

pada saat pekerjaan sudah berjalan, maka kontraktor dapat meminta 

kompensasi atas waktu dan biaya yang telah dikeluarkan oleh kontraktor 
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dan melakukan penambahan ataupun pengulangan kerja yang sudah di 

sepakati oleh owner dengan kontraktor (manajemen proyek indonesia). 

 

5.2 Saran 

Bagi mahasiswa yang ingin melanjutkan penelitian mengenai faktor 

keterlambatan proyek di Batam dapat memperluas dengan menambah faktor – 

faktor yang di teliti dan diagram fishbone. Selain itu juga subyek penelitian tidak 

hanya dilakukan pada kontraktor saja tetapi dapat juga dilakukan ke konsultan, 

developer sehingga dapat memperdetail faktor – faktor keterlambatan yang ada di 

Batam.  
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