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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan data serta hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada 

Proyek Pembangunan Jalan Tol Pandaan-Malang Kab. Pasuruan, Jawa Timur 

diadapatkan hasil kesimpulan, sebagai berikut : 

1. Waktu dan biaya akibat penambahan jam kerja lembur 1 didapatkan pada 

umur proyek 562,6 hari kerja dengan total biaya proyek sebesar Rp. 

121.266.627.449,18. Untuk penambahan jam kerja lembur 2 didapatkan 

pada umur proyek 465,7 hari kerja dengan total biaya proyek sebesar Rp. 

121.157.848.546,10. Untuk penambahan jam kerja lembur 3 didapatkan 

pada umur proyek 394,4 dengan total biaya sebesar Rp. 

121.223.819.044,55. 

2. Waktu dan biaya akibat penambahan tenaga kerja 1 didapatkan pada umur 

proyek 562,6 hari kerja dengan total biaya proyek sebesar Rp. 

120.879.799.419,02. Untuk penambahan tenaga kerja 2 didapatkan pada 

umur proyek 465,7 hari kerja dengan total buaya proyek sebesar Rp. 

119.592.114.756,78. Untuk penambahan tenaga kerja 3 didapatkan pada 

umur proyek 394,4 dengan total biaya sebesar Rp. 118.646.292.649,43. 

3. Perbandingan penambahan jam kerja lembur ( lembur 1 jam, dengan durasi 

562,6 hari kerja dengan total biaya Rp. 121.266.627.449,18 sedangkan 

dengan penambahan tenaga kerja 3 dengan durasi kerja 562,6 hari kerja 

dengan total biaya sebesar Rp. 120.879.799.419,02 ). Untuk jam kerja 

lembur ( lembur 2 jam, dengan durasi 465,7 hari kerja dengan total biaya 

Rp. 121.157.848.546,10 sedangkan dengan penambahan tenaga kerja 2 

dengan durasi kerja 465,7 hari kerja dengan total biaya sebesar Rp. 

119.592.114.756,78 ). Untuk jam kerja lembur ( lembur 3 jam, dengan 
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durasi 394,4 hari kerja dengan total biaya Rp. 121.223.819.044,55. 

sedangkan dengan penambahan tenaga kerja 3 dengan durasi kerja 394,4 

hari kerja dengan total biaya sebesar Rp. 118.646.292.649,43 ) didapatakan 

nilai termurah dari durasi tercepata yaitu terdapat pada penambahan tenaga 

kerja dengan durasi 364,4 hari kerja dengan total biaya sebesar Rp. 

118.646.292.649,43) 

 

5.2 Saran 

1. Pembuatan hubungan antara pekerjaan dalam Microsoft Project harus 

dilakukan secara cermat dan teliti agar didapatkan hasil analisis yang akurat 

2. Pada waktu melakukan pengecekan ulang terhadap durasi secara berkala pada 

saat melakukan perubahan data. 

3. Pada saat penambahan data berupa metode kontruksi akan lebih mempermudah 

dalam pembuatan Microsoft Project. 

4. Pada saat penelitian ini hendaknya mengetahui kondisi dilpangan secara 

langsung hal ini agara pembuatan hubungan antara pekerjaan dalam Microsoft 

Project lebih akurat. 

5. Harus memiliki data yang lengkap dan valid hal ini bertujuan untuk mengatahui 

perbandingan data yang akurat dari hasil progam Microsoft Project. 

 

 


