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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengelolahan data dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Berikut merupakan tingkat pengaruhnya faktor-faktor yang menyebabkan 

terjadinya resiko pada proyek konstruksi bangunan: 

a. Sangat berpengaruh  tinggi: kesalahan desain. 

b. Berpengaruh tinggi : detail gambar yang tidak jelas, kurangnya 

pengetahuan konstruksi, keterlambatan pembayaran oleh pihak 

owner, penggunaan tenaga kerja yang tidak kompeten, 

keterlambatan pengiriman material, perubahan desain, kurangnya 

kedispilanan kerja, kesalahan dalam estimasi waktu, kesalahan 

dalamestimasi biaya, kondisi alat yang tidak optimal, persiapan 

desain yang terlambat, perolehan perijinan, kelemahan dalam 

perencanaan logistic, kesediaan keuangan selama pelaksanaan 

proyek, kesalahan dalam pengambilan keputusan, kerusakan bahan 

pada tempat penyimpanan, kesulitan akses kedalam lokasi proyek, 

adanya staf yang kurang berpengalaman, kelemahan dalam 

pengendalian mutu, perubahan spesifiksi bahan, kekurangannya 

tenaga kerja, produkfitas tenaga kerja yang rendah, kekurangan 

tempat pembuangan sampah material, kerja sama tim yang kurang, 

Maintenance peralatan yang tidak baik, ganguan keamanan dilokasi 
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proyek, cuaca yang tidak baik, kurangnya penerapan K3 di proyek, 

kenaikan harga atau kelangkaan material, ketidak-jelasan pasal-

pasal dalam kontrak, tidak dilakukan penegcekan ulang pada saat 

pengadaan, pengunaan alat yang tidak tepat, dan keterlambatan 

pengiriman alat. 

c. Berpengaruh sedang : ketidak-sesuain metode konstruksi, 

keterbatasan Gudang penyimpanan material, perselisihan terhadap 

pasal-pasal kontrak, penggunaan teknologi baru, hubungan kerja 

yang tidak harmonis, tidak lengkapnya laporan harian, kenaikan 

harga tenaga kerja yang tidak diharapkan, tambahan lingkup kerja, 

kenaikan upah lembur, komunikasi yang kurang efektif, dan 

pergantian pemerintah. 

d. Berpengaruh rendah :  

e. Tidak berpengaruh : 

2. Dari 45 faktor-faktor yang paling mempengaruhi terjadinya resiko proyek 

yang digunakan pada penelitian proyek konstruksi bangunan di Kota Batam, 

faktor kesalahan desain menepati posisi tertinggi dalam penelitian analisis 

deskriftif pengaruh terjadinya resiko dalam proyek konstruski bangunan. 

Kegagalan dan keberhasilan suatu proyek konstruksi sangat bergantung 

pada keterlibatan pemilik proyek/owner, karena pemilik harus terlibat 

dalam perencanaan desain dan pelaksanaan proyek (Iman Soeharto,1999). 

Maka untuk mengatasi masalah kesalahan desain sebaiknya dilakukan 

mengurangi risiko (risk reduction), transfer atau membagi risiko dengan 
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Membuat prosedur pembuatan dan perubahan desain awal, mengikut 

sertakan kontraktor dalam desain, melakukan survey ulang pada lokasi 

proyek dan mengadakan penyesuaian antara desain dan keadaan di lokasi 

proyek, menyerahkan pekerjaan pada sub kontraktor, tidak menandatangani 

kontrak ataupun membatalkan kontrak (Novatus Senduk, 2016). 

5.2 Saran 

Saran yang dapat diberikan sebagai masukan untuk peneltian selanjutnya 

adalah dapat menguji faktor-faktor yang berpengaruh secara signfikan terhadap 

terjadi resiko pada proyek konstruksi banguan agar hasil yang didapat lebih akurat 

serta menggunkan variabel dan indicator lainnya. Seperti menguji faktor kesalahan 

desain, hal ini perlu dilakukan untuk mengetahui solusi dari permasalahan tersebut. 
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