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BAB 5 

    KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan uraian pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis 

dapat menyimpulkan bahwa : 

1. Berdasarkan data tanah yang ada penentuan jenis pondasi di lapangan 

pelaksanaan proyek pembangunan jembatan beton bertulang di Behedan 

menggunakan tipe pondasi tiang pancang 

2. Metode pengecoran beton yang diaplikasikan pada saat pengecoran 

jembatan di lapangan ialah metode cor setempat ditinjau dari jarak 

tempuh dari Batching Plan ke lokasi proyek. 

3. Faktor faktor yang menghambat pelaksanaan proyek pembangunan 

jembatan antara lain : Pemanfaatan Sumber daya lokal, pemanfaatan 

tenaga kerja lokal, proses pembayaran, ketersediaan alat alat berat, 

masalah sosial, kondisi ekstrim serta arus kas kontraktor yang 

berpengaruh pada pelaksanaan proyek di lapangan. 

4. Total biaya pada pembangunan jembatan beton bertulang di behedan 

sebesar $ 380,788.74 dalam pelaksanaannya. Akan tetapi terjadi 

penambahan biaya sebesar 7% akibat dari masalah yang dihadapi pada 

implementasi proyek di lapangan berupa penambahan item pekerjaan 

dikarenakan kondisi medan yang ekstrim. 

5.2 Saran 

 Dalam hal ini penulis dapat menyarankan bahwa pada saat pelaksanaan 

proyek konstruksi jembatan perlu perencanaan yang baik serta perlu adanya 

alternatif atau solusi untuk menyelesaikan masalah dihadapi pada saat 

pelaksanaan proyek di lapangan agar tidak berpengaruh pada waktu 

penyelesaian proyek yang telah ditetapkan pada perencanaannya. 

Beberapa saran atau rekomendasi pada pihak terkait antara lain : 

1. Bagi penulis pada penelitian selanjutnya agar data data yang 

diperlukan guna mendukung Penulisan Tesis ini perlu dipersiapkan 

dengan lengkap agar dapat menyempurnakan pada penelitian 

selanjutnya. 
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2. Bagi Pemerintah disarankan untuk menyediakan sumber daya yang 

memadai agar pelaksanaan pembangunan jembatan di masa yang akan 

datang dapat berjalan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan pada 

perencanaannya. 

3. Bagi pihak kontraktor disarankan agar mempersiapkan segala 

sumber daya yang diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan 

jembatan agar tidak menghambat waktu pelaksanaan proyek di masa 

mendatang. 
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