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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan data serta hasil analisis dan pembahasan yang dilakukan pada 

Proyek Pembangunan Hotel Brothers Inn, Solobaru dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Waktu dan biaya proyek pada kondisi normal sebesar 252 hari dengan biaya 

Rp 13.300.876.787,85 

2. Setelah penambahan 1 jam kerja (lembur) didapatlan durasi crashing 

164,11 hari dengan biaya Rp 12.750.961.292,16, untuk penambahan 2 jam 

kerja (lembur) didapatlan durasi crashing 111,90 hari dengan biaya Rp 

12.511.969.090,68, dan untuk penambahan 3 jam kerja (lembur) didapatlan 

durasi crashing 68,94 hari dengan biaya Rp 12.330.408.754,76. 

3. Setelah dilakukan penambahan 1 tenaga kerja didapatkan durasi crashing 

164,11 hari dengan biaya Rp 12.673.376.496,13, untuk penambahan 2 

tenaga kerja didapatkan durasi crashing 111,90 hari dengan biaya Rp 

12.301.111.53,90, dan untuk penambahan 3 tenaga kerja didapatkan durasi 

crashing 68,94 hari dengan biaya Rp 11.994.021.770,35. 

4. Berdasarkan penambahan jam lembur 1 sampai 3 jam dengan penambahan 

1 sampai 3 tenaga kerja yang paling efektif adalah penambahan 3 tenaga 

kerja dari waktu lembur 3 jam, karena menghasilkan biaya termurah sebesar 

Rp 11.994.021.770,35 dengan durasi sebesar 68,94 hari. 

5. Biaya untuk mempercepat durasi proyek pada penambahan jam lembur atau 

penambahan tenaga kerja lebih murah dibandingkan dengan biaya yang 

harus dikeluarkan apabila proyek mengalami keterlambatan dan kenaikan 

denda. 
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B. Saran 

1. Sebelum melakukan penelitian ini sebaiknya mencari data selengkap mungkin 

terlebih dahulu. 

2. Pada saat pembuatan hubungan antar pekerjaan pada Microsoft Project agar sesuai 

dengan metode konstruksi proyek agar hasil yang didapatkan lebih akurat namun 

hasil akan lebih baik jika mengetahui kondisi di lapangan secara langsung. 

3. Membuat hitungan pada Microsoft Excel sedetail mungkin agar mudah saat 

dilakukan perbandingan dengan Microsoft Project dan mendapat data yang lebih 

akurat. 

4. Dilakukan pengecekan penginputan data pada Microsoft Project secara berkala, 

agar tidak ada kesalahan saat dibandingkan dengan hitungan Microsoft Excel. 

5. Penelitian selanjutnya dapat menganalisis durasi dan biaya optimum yang dapat 

dilakukan proyek tersebut. 


