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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

Hasil analisa dan pembahasan yang telah dilakukan pada proyek STP 

Buoy Kraken Project maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

 

a. Kinerja pekerjaan berjalan kurang baik karena tidak sesuai dengan 

jadwal pelaksanaan (terlambat) dan biaya pun menjadi lebih tinggi dari 

nilai kontrak. Hal ini ditunjukan pada minggu ke 4 sampai dengan 

minggu ke 31, CPI dan SPI <1 berarti bahwa AC >EV dan proyek 

berjalan lambat dari pada target yang telah direncanakan (PV). 

Dikarenakan adanya perubahan desain dari proyek tersebut dan 

berdasarkan estimasi waktu pada minggu ke 36, terjadi penyimpangan 

waktu sebesar 4 minggu maka total masa kerja menjadi 62 minggu dari 

58 minggu waktu rencana dengan biaya estimasi adalah USD 

4,859,572.06 

 

b. Hasil perhitungan dengan metode CPM membutuhkan waktu 149 hari, 

dengan biaya USD 4,859,572.06 dan lintasan kritis yang diperoleh 

yaitu terdapat 5 group lintasan kritis atau 13 kegiatan atau pekerjaan, 

diantaranya pekerjaan Prefabrication Turret (25), Pekerjaan Fit & 

Weld Risers / Umbilicals (32), Pekerjaan Final Turret Assembly (33), 
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Pekerjaan Lift Buoy to Turret (36), Pekerjaan Bearing Assembly (37), 

Pekerjaan Jack Up Turret (38), Pekerjaan Functional test of Wilmar 

connector (40), Pekerjaan Dummy pull-in for all guide tubes (41), 

Pekerjaan Installation of DBSC (42), Pekerjaan Bolt 

Tensioning/Toquing for DBSC (43), Pekerjaan Rotation Test (44), 

Pekerjaan Jack Up Buoy & Turret & Fit Turret Support (46), 

Pekerjaan Dismantle Rotation Frame (47). 

 

5.2. Saran 

1. Perlu dilakukan analisis setiap minggu sehingga apabila terjadi 

penyimpangan akan segera dilakukan tindakan pengendalian. 

2. Agar tidak mengalami keterlambatan pekerjaan maka perlu 

perencanaan jaringan kerja yang benar dan sebaik mungkin hubungan 

pekerjaan satu dengan yang lain. Serta pelaksanaanya harus diawasi 

semaksimal mungkin. 

3. Pada kegiatan lintasan kritis perlu diberikan extra pengawasan untuk 

mencegah suatu aktivitas di jalur kritis mengalami keterlambatan, 

dikarenakan keterlambatan pada jalur kritis dapat mempengaruhi 

waktu penyelesaian proyek. 

4. Untuk penelitian selanjutnya bisa di lanjutkan dengan metode crashing 

time (percepatan waktu) dan perhitungan crashing cost. 

 


