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BAB V  

KESIMPULAN & SARAN 

5.1. Kesimpulan 

Kesimpulan dari hasil penelitian ini antaralain : 

3. Pemodelan bangunan proyek pasar soreang Kab. Bandung menggunakan software 

Tekal Structure 19 (Student Version). Dengan pemodelan 3D bangunan berupa 

tiang pancang, pile cap, tie beam, kolom, balok, plat dan penutup atap. Kemudian 

ditambahkan schedul sehingga menjadi pemodelan 4D dengan menggunakan task 

manager pada aplikasi tekla structure. Di dalam pemodelan 4D diperoleh berupa 

gambar yang mampu  mempresentasikan tahap demi tahap pekerjaan sesuai 

schedule. 

4. Dari analitis pekerjaan terdapat beberapa kegiatan kritis diantaranya pekerjaan 

persiapan dan pekerjaan struktur bawah seperti pemancanga, pekerjaan pile cap, 

dan tie beam. Dalam pekerjaan persiapan mengalami keterlambatan sebesar 1,343 

% Dan terus mengalami deviasi keterlambatan hingga minggu ke-15, hal ini 

menjadi catatan penting untuk Pt. Bangunbina Persada selaku main contraktor agar 

dapat menyelesaikan kegiatan pembangunan sesuai schedule yang telah ditetapkan. 

5. Hasil dari analitis dengan menggunakan metode eraned value, didapat 

keterlambatan proyek yang menyebabkan pihak kontraktor mengalami kerugian 

dikarnakan adanya pembengkakan biaya yang harus dikeluarkan. 

6. Analisa kinerja proyek dengan menggunakan metode earned value pada minggu ke-

1 hingga minggu ke-15 didapat hasil sebagai berikut 

c Nilai BCWS sebesar Rp. 9.349.390.631, nilai BCWP sebesar Rp. 

8.784.002.047 dan ACWP sebesar Rp. 8.819.203.952. 

d Nilai SV dan CV yang bernilai (-) dan nilai <1 menunjukan bahwa pada 

pelaksanaan proyek mengalami keterlambatan waktu pelaksanaan sehingga 

berdampak pada membengkaknya biaya. 

7. Estimasi waktu dan biaya  sampai dengan proyek selesai berdasarkan analisis 

metode earned value. 

c Nilai EAC sebesar Rp. 42.257.805.232 menunjukan hasil perhitungan 

perkiraan biaya sampai dengan proyek selesai. Perhitungan tersebut 
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menunjukan bahwa estimasi biaya bertambah 0,400 % dari nilai biaya awal 

sebesar 42.089.132.951. 

d Adapun nilai SEAC adalah 50,12 minggu yang menunjukan bahwa wakru 

pelaksanaan proyek mengalami keterlambatan selama 2 minggi dari rencana 

awal yang sudah dijadwalkan 48 minggu. 

8. Berdasarkan dari informasi dan wawancara dengan pihak kontraktor terdapat 

beberapa faktor yang menjadi sebab keterlambatan pembangunan yakni faktor 

cuaca dan faktor akses masuk kedalam proyek yang bersebelahan dengan akses 

warga masuk kedalam pasar. Sehingga mengganggu lalu lintas barang material. 

Percepatan pekerjaan dilakukan dengan menambah tenaga kerja, alat berat dan jam 

kerja (lembur). 

5.2. Saran 

Dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pasar soreang kabupaten 

bandung perlu adanya upaya dan metode untuk mengejar deviasi progres ketertinggalan. 

Adapun saran-saran dari penulis terkait penelitian ini antara lain : 

1. Pentingnya survey terkait kondisi lalu lintas di sekitar lokasi proyek agar dapat 

merekayasa arus lalu lintas agar tidak menghambat mobilisasi material proyek. 

2. Diperlukan adanya metode kerja yang dapat membantu percepatan pembangunan 

proyek


