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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1   Kesimpulan 

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang dilakukan, maka hal yang 

dapat disimpulkan dari penelitian ini adalah: 

1.   Penjadwalan pekerjaan Struktur Mall Tower 5 pada proyek Meisterstadt 

dengan menggunakan PERT dan Crashing didapatkan bahwa 

keterlambatan proyek yaitu 28 hari, khususnya pada pekerjaan struktur 

urugan pasir, struktur pelat lantai, kolom, water stop pekerjaan tangga 

serta pekerjaan parapet. 

2.   Menurut data perencanaan proyek, pekerjaan Struktur Mall Tower 5 

mengabiskan biaya sebesar Rp. 1.669.083.178 dan setelah mengalami 

keterlambatan pekerjaan selama 28 hari, biaya pekerjaan menjadi 

bertambah menjadi Rp. 1.849.477.668. 

3.   Berdasarkan Analisa pemecahan masalah dengan Diagram Tulang Ikan 

dapat disimpulkan bahwa faktor terbesar yang dapat menyebabkan 

keterlambatan yaitu minimnya pengawasan dan perubahan design di 

lapangan. 

 
5.2   Saran 

Berdasarkan hasil analisis dan penelitian, diharapkan pihak perusahaan 

selaku kontraktor dan pelaksana proyek dapat mempertimbangkan hal berikut: 

1.   Lebih meningkatkan pengawasan di lapangan sehingga faktor – faktor 

yang menyebabkan keterlambatan proyek dapat dihindari. 
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2.   Ketika terjadi suatu keterlambatan dalam suatu pekerjaan pada kegiatan 

proyek diharapkan pihak kontraktor / manajemen proyek dapat 

menggunakan Teknik PERT sebagai langkah dalam menyesuaikan 

keadaan kembali kepada jalur kritis. 

3.   Pada saat menjalankan proyek lebih baik pihak kontraktor membuat 

suatu planing ke 2 atau planing cadangan apabila terjadi sesuatu 

dilapangan yang akan menyebabkan suatu keterlambatan. 

4.   Untuk tenaga kerja dan pengawasan dilapangan lebih baik rekrut pekerja 

yang memiliki jam terbang tinggi dan kemampuan yang bagus agar 

pekerjaan dilapangan berjalan dengan lancar dan tepat. 

5.   Apabila ada suatu masalah atau salah informasi sebaiknya segera 

dilakukan koordinasi dilapangan agar bisa ditangani dengan cepat dan 

tidak mengakibatkan keterlambatan proyek. 

6.   Sebagai acuan dan referensi untuk penelitian berikutnya tentang 

pengendalian pekerjaan Struktur terhadap biaya dan waktu serta kualitas, 

sehingga dapat mengindari keterlambatan pada suatu proyek. 
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