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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian least cost analysis menggunakan Microsoft Office 

2016 pada proyek ruko Orchard Walk, dapat ditarik kesimpulan bahwa least cost 

analysis dapat memberikan early warning dan kondisi pelaksanaan proyek saat 

peninjauan melalui analisa waktu dan biaya yang dikeluarkan. Selain dari itu juga, least 

cost dapat memperkirakan biaya dan waktu penyelesaian proyek jika kondisi sekarang 

tidak mengalami perubahan. Berikut merupakan hasil dari analisis earned value pada 

proyek ruko Orchard Walk menggunakan Microsoft Office 2016: 

1. Proyek dimulai pada tanggal 1 Oktober 2015 dan direncakan selesai pada 

tanggal 6 Juni 2016. Dari hasil pelaporan tanggal 26 Desember 2015, perkiraan 

waktu penyelesaian proyek dari 6 Juni 2016 diundurkan selama 12 hari dari 

waktu rencana menjadi 20 Juni 2016 membuat kondisi proyek berada di under 

schedule. 

2. Proyek ruko Orchard Walk direncakan mencapai 100% dengan anggaran 

sebesar Rp. 222.958.425. Berdasarkan hasil pelaporan pada tanggal 26 

Desember 2015, perkiraan biaya yang akan dikeluarkan untuk penyelesaian 

proyek adalah sebesar Rp. 257.302.815,07. Dari hasil tersebut, maka proyek 

akan mengeluarkan uang lebih (over cost) sebesar Rp. 34.344.390,07 untuk 

dapat menyelesaikan proyek tersebut dalam kondisi yang sama dengan 

sekarang. 
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3. Langkah pengendalian yang diambil untuk memperkecil keterlambatan waktu 

penyelesaian proyek adalah waktu start pekerjaan pada jalur kritis dan 

pekerjaan-pekerjaan lainnya. Item pekerjaan yang dipercepat dapat dilihat pada 

gambar 4.9. Dibandingkan dengan cara manual dengan memperbanyak jumlah 

sumber daya. Microsoft Project 2016 dapat re-schedule jadwal tanpa 

menambahkan biaya ekstra Rp. 3.602.907,20 

5.2. Saran 

Saran yang dapat diberikan penulis dalam penelitian Least Cost Analysis 

menggunakan Microsoft Project 2016 adalah sebagai berikut: 

1. Untuk pelaksanaan pekerjaan yang berada dijalur kritis hendaknya dilakukan 

monitoring/perhatiaan khusus agar dapat diselesaikan tepat pada waktunya 

karena keterlabatan pada jalur kritis dapat menyebabkan terjadinya 

keterlambatan pada proyek secara keseluruhan. 

2. Untuk penelitian berikutnya, diharapkan bahwa pelaporan progress dapat 

dipercepat agar dapat mendeteksi kondisi lapangan secara lebih dini serta 

dibandingkan dengan program perhitungan lainnya seperti Microsoft Project 

2016 maupun program lainnya. 
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