
 

128 
 

BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan data serta hasil dari analisis dan pembahasan yang 

dilakukan pada proyek Proyek Pembangunan Proyek Pembangunan  Jalan 

Pangkalan Bun-Kotawaringin Lama, dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Waktu dan biaya total proyek pada penambahan 1 jam kerja lembur 

didapatkan durasi crashing 453 hari dengan biaya sebesar 

Rp159.043.256.266, untuk penambahan 2 jam kerja lembur di didapatkan 

durasi crashing 407 hari dengan biaya sebesar Rp158,871,035,969, 

didapatkan durasi crashing 373 hari dengan biaya sebesar 

Rp158,892,559,814. 

2. Waktu dan biaya total proyek pada penambahan alat berat akibat durasi 

dari waktu lembur 1 jam didapatkan durasi crashing  453 hari dengan 

biaya sebesar Rp158.746.028.445, untuk penambahan alat berat akibat 

durasi dari waktu lembur 2 jam didapatkan durasi crashing  407 hari 

dengan biaya sebesar Rp158.061.198.847, penambahan alat berat akibat 

durasi dari waktu lembur 3 jam didapatkan durasi crashing  373 hari 

dengan biaya sebesar Rp157.557,852,107. 

3. Berdasarkan penambahan jam kerja lembur dengan penambahan alat yang 

paling efektif adalah penambahan alat akibat durasi dari waktu lembur 3 

jam, karena menghasilkan biaya termurah sebesar Rp158,892,559,814 

dengan durasi 373 hari. Dibandingkan dengan biaya normal dan durasi 

normal, hasilnya mengalami penurunan biaya sebesar Rp. 

2,145,901,500.20 dengan penurunan durasi sebesar 145 hari. 

4. Biaya mempercepat durasi proyek pada penambahan jam kerja (lembur)  

atau penambahan alat berat lebih murah dibandingkan dengan biaya yang 
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harus dikeluarkan apabila proyek mengalami keterlambatan dan dikenakan 

denda. 

 

B. Saran 

 

1. Pembuatan hubungan ketergantungan antara item-item pekerjaan dalam 

Microsoft Project, hendaknya berdasarkan metode pelaksanaan yang 

mendekati keadaan yang terjadi dilapangan dan dilakukan secara cermat dan 

teliti supaya diperoleh hasil analisis yang lebih akurat. 

2. Setelah didapat hasil analisis dari Microsoft project dilakukan validitas hasil 

Microsoft Project menggunakan Microsoft Excel supaya data lebih akurat. 

3. Memiliki data yang lengkap seperti biaya tidak langsung dari lapangan, 

supaya bisa diketahui perbandingan akurat dari hasil Microsoft Project. 

 


