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        BAB V 

               KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1     KESIMPULAN 

1.      Item pekerjaan yang mengalami keterlambatan pada proyek gedung kandang 

hewan fakultas kedokteran unair C Surabaya adalah tiga 3 item pekerjaan yang 

mengalami keterlambatan sebagai berikut: 

a.       Item pekerjaan tiang pacang 

b.      Item pekerjaan beton 

c.       Item pekerjaan arsitektur 

2.       Dari hasil analisa Fault Tree Analysis (FTA) maka menemukan faktor-faktor 

yang menpengaruhui keterlambatan tiga (3) item-item pekerjaan tersebut adalah 

sebagai berikut: 

a.      Faktor yang menpengaruhui item pekerjaan tiang pacang adalah sebagai 

berikut: 

1.    Faktor dari pihak pemilik, belum tandatangan kontrak kerena perubahan 

gambar. 

2.    Faktor dari pihak kontraktor, ketersediaan material bangunan kurang lancar dan 

kekuranggan tenaga kerja. 

3. Faktor dari pihak konsultan pengawas, kurang kordinasi dengan pihak yang 

berkait. 

b.       Faktor yang menpengaruhui item pekerjaan beton adalah sebagai berikut : 

1.    Material bangunan belum tersedia 

2.   Terbatasnya jumlah tenaga kerja kurang pengalaman  kerja. 

 

c.       Faktor yang menpengaruhui item pekerjaan arsitektur adalah sebagai berikut:  

1.  Ketersedian material kurang lancar 

2.  Ketersedian tenaga kerja kurang  

3. Kurangnya kordinasi baik antara pihak kontraktor pihak konsultan 

pengawas. 
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5.2    SARAN 

 

Berdasarkan pada kesimpulan yang telah penulis buat diatas, maka penulis 

mempunyai saran pada pemilik proyek, kontraktor dan pihak yang berkaitan sebagai 

pelaksanaan proyek adalah sebagai berikut: 

 

1.    Pemilik proyek, perubahan gambar akan menyebabkan dampak keterlambatan 

pada rencana proyek yang ada maka disarankan saat proyek sedang berlangsung 

jangan ada perubahan gambar dan lainnya. 

 

2.    Kontraktor, ketersediaan material kurang dan kurangnya tenaga kerja akan 

menyebabkan dampak keterlambatan pada proyek maka disarankan sebelum 

pelaksaan pekerjaan harus melakukan pengecekan ketersediaan material agar tidak 

mengalami kekurangan ketersedian material, sediahkan tenaga kerja secukupnya 

agar tidak mengalami kekurangan tenaga kerja. 

 

3.    Kepada pihak yang bekaitan pada pelaksaan proyek gedung kandang hewan 

fakultas kedokteran unir C Surabaya disarankan kerjakan sesuai dengan rencana 

kerja yang sudah tersediah, dengan demikian maka proyek tersebut  akan berjalan 

lancar sesuai dengan rencana yang ada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


