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V. PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diambil beberapa 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan konsultan dan kontraktor yang 

menangani proyek pembangunan Pop Hotel Lampung dengan jumlah 

sampel sebanyak 15 sampel, yang terdiri dari 5 sampel dari konsultan 

dan 10 sampel dari kontraktor. 

2. Berdasarkan analisa validitas dan reliabilitas dari kendala-kendala yang 

terjadi dalam pelaksanaan proyek Pop Hotel Lampung, seluruh sampel 

dalam penelitian ini dapat digunakan dengan tingkat validitas sebesar 

100% dan tingkat reliabilitasnya sangat reliabel. Sedangkan pada variabel 

penelitian ini terdapat 16 variabel yang dinyatakan tidak valid 

diantaranya variabel kendala pada faktor material yaitu X3, X4, X5, X6, 

X7, dan X10, variabel kendala pada faktor peralatan yaitu X12, X15, dan 

X17, variabel kendala pada faktor pekerja yaitu X27, serta variabel pada 

faktor manajemen pelaksanaan yaitu X31, X33, X36, X40, X41, dan X47 

sehingga variabel tersebut tidak akan digunakan pada proses penelitian 

selanjutnya.  
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3. Berdasarkan uji komparatif responden, dinyatakan bahwa tidak terdapat 

perbedaan persepsi responden yang berbeda dari latar belakang jabatan, 

pengalaman, pendidikan, dan kelompok perusahaan. 

4. Berdasarkan analisa deskriptif dari kendala-kendala yang terjadi, hasil 

mean tertinggi menunjukkan kendala-kendala yang sering muncul dalam 

pelaksanaan pekerjaan proyek Pop Hotel Lampung diantaranya 

pernyataan  kendala material A9 yaitu total material sisa cukup tinggi 

dengan nilai mean sebesar 4,0667 ; pernyataan kendala peralatan B5 

yaitu mutu mesin dan alat kerja yang dibutuhkan di lapangan sangat 

rendah dengan nilai mean sebesar 3,4667 ; pernyataan kendala pekerja 

C3 yaitu tidak ada motivasi kerja tenaga kerja dengan nilai mean sebesar 

3,4667 ; dan pernyataan kendala manajemen pelaksanaan D16 yaitu 

pelaksanaan jarang diawasi dan proses kemajuan berjalan lambat dengan 

nilai mean sebesar 3,8667.  

5. Dari analisa mean terhadap keempat penyelesaian yang disediakan, 

perbaikan dibidang manajemen dan jumlah lebih sering dilakukan dan 

dianggap sanggup untuk mengatasi kendala yang timbul dalam 

pelaksanaan. 

6. Berdasarkan analisa regresi linear dengan menggunakan software 

statistik dari seluruh variabel, menunjukkan bahwa seluruh variabel 

independent berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependent 

dan dapat disimpulkan bahwa tidak semua langkah penyelesaian yang 

dipilih dapat menyelesaikan masalah yang ada dalam pelaksanaan 

proyek. 
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B. Saran 

 

Adapun saran yang penulis berikan berdasarkan hasil penelitian, yaitu:  

 

1. Sebaiknya proses pengambilan keputusan dalam mengatasi kendala yang 

terjadi, tidak hanya berfokus pada perbaikan yang paling kritis saja, 

tetapi langkah perbaikan dibidang lain juga turut mempengaruhi 

walaupun dengan pengaruh yang lebih sedikit. 

2. Perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai Theory of Constraint 

dalam bidang konstruksi guna mengatasi masalah yang timbul dalam 

manajemen selain dengan menganalisa kendala internal, kendala 

eksternal juga perlu untuk diteliti agar pengelolaan operasi dapat lebih 

optimal dan kinerja sistem dapat meningkat. 


