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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengamatan dan pengalaman yang penulis peroleh pada 

saat pelaksanaan Kerja Praktek selama  3 bulan di Proyek Meisterstadt Pollux 

Habbibie, penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan mengenai pelaksanaan 

pekerjaan struktur dan perhitungan volume besi dan beton kolom, yaitu : 

1. Secara  umum  pekerjaan  pembangunan  konstruksi  bangunan  sipil 

melibatkan  beberapa  pihak  atau  stake holder  antara  pemberi  tugas  dan 

penyedia jasa yang terikat dalam sebuah perjanjian kontrak kerja. 

2. Setiap  pelaksanaan  pembangunan  proyek  konstruksi  melalui  proses 

beberapa  tahapan  yaitu  identifikasi  pekerjaan, perencanaan, 

pengorganisasian,  pelaksanaan  dan  pengendalian.  Aspek-aspek  

yangmenjadi pertimbangan utama adalah Biaya, Mutu, dan Waktu. 

3. Perencanaan dan strategi pengaturan waktu penjadwalan serta pengelolaan 

sumber daya baik material , peralatan dan tenaga kerja  yang  baik adalah 

kunci utama dalam pencapaian target pelaksanaan proyek. 

4. Pengontrolan  mutu  material  serta  kesesuaian  metode  pelaksanaan 

pekerjaan  khususnya  pekerjaan  struktur  sangat  perlu  diperhatikan.  

Salah satu  contoh  adalah  penggunaan  material  harus  dilakukan  tes  uji  

material agar  terjamin  kualitas  dan  keamanan  hasil  pembangunan.  

Selain  itu metode  pekerjaan  yang  diterapkan  juga  mempengaruhi  mutu  

hasil pekerjaan. 
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5. Perlu diperhatikan metode pembesian pada struktur dan detailnya dan juga 

perhitungan volume pembesian nya apakah di lapangan dengan rencana 

sudah sesuai apa tidak. 

6. Segala  pelaksanaan  pekerjaan  perlu  diawasi  dan  dikontrol  pengawas 

lapangan harus memastikan segala pekerjaan sesuai dan spesifikasi acuan 

gambar kerja. Disamping itu pengontrolan terhadap horizontal dan 

vertikallevel hasil pekerjaan juga perlu diperiksa karena akan berpengaruh 

dengan pekerjaan selanjutnya dan kekuatan dari struktur itu sendiri. 

7. Persiapan  dalam  pekerjaan  Kolom,  Balok  dan  Pelat  harus  

direncanakan kapan  waktu  pemasangan  bekisting  dan  pembesian  dan  

perkiraan  dalam pengadaan  Beton  ready  mix.  Sehingga  pada  waktu  

proses  pengecoran beton ready mix siap langsung terpakai. 

8. Komunikasi antar pihak juga sangat penting terutama koordinasi antara 

pekerjaan struktur dan ME. 

9. Administrasi setiap kegiatan harus selalu dilakukan untuk merekam dan 

mengontrol setiap proses pelaksanaan.  

10. Setiap kemajuan pekerjaan yang dilaksanakan harus dicatat dalam report 

harian, report mingguan dan report bulanan. 

11. Pengendalian biaya dan waktu juga harus dikontrol secara siknifikan 

untukmenjaga  agar  cash  flow  tetap  berjalan  dan  kegiatan  dapat  

berjalan  tanpa adanya pembengkakan biaya. 

12. Sistem  keamanan  K3L  perlu  diperhatikan  dan  disosialisasikan  

kesemua pihak yang berhubungan langsung dengan proses pelaksanaan 

proyek 
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6.2 Saran  

Dari  beberapa  hal  yang  kami  amati  dan  pelajari  selama  proses  

kegiatan Kerja  praktek  ada  beberapa  hal  yang  perlu  di tingkatkan  dan  

diperhatikan. Berikut  ini  adalah  beberapa  saran  yang  menurut  kami  dapat  

meningkatkan  atau memberikan solusi yang lebih baik dalam proses pelaksanaan 

proyek: 

1. Permasalahan klasik yang sering diabaikan dan dianggap remeh oleh para 

pelaku  pelaksanaan  pembangunan  proyek  adalah  recording  atau 

pencatatan . Banyak kasus sering terjadi adanya pekerjaan tambah diluar 

kontrak  yang  diinstruksikan  oleh  pemberi  tugas  secara  lisan  tanpa  

surat yang jelas. Sehingga mengakibatkan klaim pekerjaan tidak bisa 

diajukan. Untuk itu perlu ditingkatkan kembali dalam hal administrasi 

pekerjaa. 

2. Lebih  ditingkatkan  kembali  untuk  kedisiplinan  mengenai  keselamatan 

kerjadan kebersihan lokasi pekerjaan. 

3. Secara  keseluruhan  sistem  manajemen  pelaksanaan  proyek  sudah  

cukup bagus. Tetapi harus lebih diperhatikan mengenai pengunaan  

subcont  atau tenaga  mandor.  Karena  lebih  sering  terjadi  

penyimpangan  metode pekerjaan apabila kurang pengawasan. 

4. Untuk pilihan struktur harus mempertimbangkan kekuatan, kekakuan 

stabilitas dan efisiensi. 

5. Pada langkah-langkah perhitungan ketelitian sangat penting untuk 

diperhatikan, karena kesalahan satu langkah akan berpengaruh kepada 

langkah selanjutnya. 
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