
BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat di tarik pada penilitian ini menurut presepsi
responden adalah sebagai berikut :
1. Faktor – faktor penyebab keterlambatan waktu pelaksanaan adalah

tenaga kerja (X1), desain (X2), metode pelaksanaan (X3), bahan/material
(X4), keuangan (X5), peralatan (X6), lingkungan kerja (X7), manajerial
(X8) dan kejadian tak terduga (X9) berpengaruh secara bersama-sama
terhadap keterlambatan waktu pelaksanaan dengan persamaan regresi
dengan metode stepwise :
Y = -14,531 + 0,321 X1 + 0,162 X2 + 0,171 X3 + 0,078 X4 +

0,115 X5 + 0,137 X6 + 0,235 X7 + 0,214 X8 + 0,217 X9
Dan berdasarkan uji F didapatkan bahwa secara simultan semua faktor-
faktor menyebabkan keterlambatan waktu pelaksanaan dengan nilai
Fhitung = 54,349 > Ftabel = 2,206
Namun berdasarkan uji t secara parsial faktor-faktor yang mempengaruhi
secara signifikan terhadap keterlambatan waktu pelaksanaan dengan
hasil koefisien β < ttabel = 2,039 adalah faktor tenaga kerja (X1) dengan
nilai koefisien β sebesar 0,321 dan thitung = 5,837, faktor karakteristik
tempat (X7) dengan nilai koefisien β sebesar 0,235 dan thitung = 5,6,760,
faktor kejadian tak terduga (X9) dengan nilai koefisien β sebesar 0,217
dan thitung = 3,454, faktor manajerial (X8) dengan nilai koefisien β
sebesar 0,214 dan thitung = 7,665, faktor metode pelaksanaan (X3) dengan
nilai koefisien β sebesar 0,171 dan thitung = 3,678, faktor desain (X2)
dengan nilai koefisien β sebesar 0,162 dan thitung = 3,368, faktor peralatan
(X6) dengan nilai koefisien β sebesar 0,137 dan thitung = 3,964, faktor
keuangan (X5) dengan nilai koefisien β sebesar 0,115 dan thitung = 3,511
dan faktor bahan/material (X4) dengan nilai koefisien β sebesar 0,078
dan thitung = 2,847.



2. Peringkat (ranking) pada faktor-faktor keterlambatan waktu berturut-
turut adalah:

1. Faktor tenaga kerja (X1)
Dengan indikator (X1.2) tenaga kerja terampil kurang yang
memiliki faktor paling dominan

2. Faktor karakteristik tempat (X7)
Dengan indikator (X7.4) cuaca buruk/sering terjadi hujan
menjadikan faktor ini paling dominan diantara faktor lainnya

3. Faktor kejadian tak terduga (X9)
Dengan indikator (X9.2) bencana alam yang memiliki faktor paling
dominan pada variabel ini

4. Faktor manajerial (X8)
Dengan indikator (X8.2) lambat dalam pengawasan dan
pengambilan keputusan oleh pihak Manajemen Konstruksi yang
memiliki faktor paling dominan pada variabel ini

5. Faktor desain (X2)
Dengan indikator (X2.3) dokumen perencanaan yang tidak lengkap
merupakan faktor dominan pada variabel ini

6. Faktor metoda pelaksanaan (X3)
Dengan indikator (X3.1) pelaksanaan pentahapan pekerjaan
(scheduling) yang kurang baik merupakan faktor dominan pada
variabel ini

7. Faktor peralatan (X6)
Dengan indikator (X6.1 dan X6.3) keterlambatan pengiriman
peralatan ke lokasi proyek dan kualitas peralatan yang buruk
merupakan faktor yang dominan pada variabel ini

8. Faktor keuangan (X5)
Dengan indikator (X5.3) keterlambatan pembayaran oleh penyedia
jasa (kontraktor) kepada supplier (sub-kontraktor) merupakan
faktor yang dominan pada variabel ini.

9. Faktor bahan/material (X4)
Dengan indikator (X4.3) kekurangan material di lapangan
merupakan faktor yang dominan pada variabel ini



3. Adapun rekomendasi yang dapat dilakukan berdasarkan permasalahan
yang ada:
d. PT. Gala Karya selaku perusahaan konstruksi yang telah melaksanakan

proyek Pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Bangkalan ini
hendaknya memperhatikan kebutuhan tenaga kerja, sehingga tidak
terjadi kekurangan tenaga kerja terampil. Kekurangan tenaga kerja
terampil dapat diatasi dengan cara pembinaan/training bagi pekerja
yang dirasa perlu untuk meningkatkan mutu kerja yang ada agar tidak
terjadi kekurangan tenaga terlatih yang mendukung pelaksanaan
proyek. Juga perlunya peran mandor dalam mengawasi sangatlah
penting dalam menanggulangi terjadinya keterlambatan proyek ini.

e. Memperhatikan prediksi cuaca pada waktu pelaksanaan. Dengan
mencermati prediksi cuaca diharapkan pengerjaan proyek bisa berjalan
sesuai dengan perencanaan dan tentunya bisa mengantisipasi jika harus
berhadapan dengan kondisi cuaca yang kurang mendukung.

f. Tidak lengkapnya hasil perencanaan desain berupa detail-detail oleh
pihak perencana dapat menyebabkan keterlambatan ini. Hendaknya
menjadi perhatian khusus bagi pihak owner. Bila hal ini terjadi, agar
pihak perencana segera melengkapi kekurangan desain dibantu oleh
pihak manajemen konstruksi.

g. Perusahaan jasa konstruksi, hendaknya memperhatikan masalah
perencanaan pengadaan bahan material (schedulle, volume, dan lain –
lain), sehingga keterlambatan seperti pengiriman bahan
(mengakibatkan kekurangan bahan/material) yang terjadi pada proyek
dapat diatasi. Perencanaan dan penjadwalan pengadaan bahan
konstruksi harus dijadwalkan tepat waktu.

5.2. Saran
Berdasarkan hasil analisa dari penelitian ini, maka penyusun mencoba

memberikan saran yang mungkin dapat bermanfaat sebagai kemungkinan
solusi dalam pencegahan keterlambatan penyelesaian pekerjaan
Pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Bangkalan:
1. Penyedia jasa konstruksi yang melaksanakan proyek, harus mengetahui

jumlah kebutuhan tenaga kerja terampil yang dibutuhkan, mengevaluasi
kompetensi kemampuan tenaga kerja yang dibutuhkan dalam pelaksanaan



pekerjaan, segera mengambil langkah terbaik dalam merespon kejadian
tak terduga mengingat adanya kejadian tak terduga yang tidak akan
menambah masa pelaksanaan proyek. Merespon adanya perubahan desain
terhadap pelaksanaan bila ada perubahan-perubahan desain dilapangan
yang dapat mengakibatkan adanya pekerjaan tambahan. Memperhatikan
jadwal memulai pekerjaan. Memahami jadwal pentahapan pelaksanaan
dan memperhatikan kemampuan penggunaan peralatan pekerjaan sesuai
dengan fungsi dan kapasitasnya yang mengacu pada kerangka acuan kerja
dan spesifikasinya. Mencukupi penyediaan stok material di lapangan.

2. Pada penelitian selanjutnya diharapkan dapat menguji sampel menyeluruh
pada proyek Pembangunan Gedung DPRD ini mengingat waktu
pelaksanaan tidak dalam satu tahun anggaran, sehingga dapat mengetahui
dan mengantisipasi faktor penyebab keterlambatan pada proyek
penyelesaian gedung ini di tahun berikutnya. Serta dapat menambahkan
variabel-variabel lain seperti hubungan dengan pemerintah guna
mengembangkan penelitian ini.

3. Oleh karena itu, pada rekomendasi strategi yang telah diberikan dan
dijelaskan di atas, penggunaannya harus dengan memperhatikan kondisi
dan situasi proyek yang unik. Rekomendasi strategi percepatan tersebut
juga dapat dilakukan beberapa penyesuaian sesuai kebutuhan untuk dapat
diaplikasikan dengan hasil yang sesuai tuntutan dan optimal bagi proyek
konstruksi.


