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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Dengan tidak adanya perhitungan manpower planning yang dilakukan oleh PT 

XYZ untuk setiap proyek yang dikerjakan, maka dapat dikemukakan sebagai berikut : 

1. Terdapat banyak permintaan penambahan manpower untuk pengerjaan 

proyek ketika sudah berjalan yang diakibatkan karena tidak adanya 

perhitungan manpower planning untuk masing-masing proyek, sehingga 

tidak diketahuinya jumlah pasti manpower planning untuk mengerjakan 

suatu proyek yang mengakibatkan setiap proyek merasakan kekurangan 

manpower untuk mengerjakan proyek, hal ini tidak sejalan dengan 

perusahaan yang menginginkan efisinesi terhadap pengeluaran perusahaan. 

2. Berdasarkna penelitian yang dilakukan terhadap 6 proyek PT XYZ, maka 

diketahu hasil manpower yang dibutuhkan dari masing-masing proyek 

antara lain : 

 Proyek Purwokerto – Kutoarjo 

Proyek purwokerto – kutoarjo adalah proyek dengan jadwal pengerjaan 

seri dimana terdapat 4 stasiun yang dikerjakan dan saat ini memiliki 

jumlah tenaga kerja sebanyak 19 orang. Berdasarkan history proyek-

proyek dengan jadwal pengerjaan seri memiliki rata-rata jumlah tenaga 

kerja sebanyak 19 orang, maka itu hasil dari forum group discussion 

(FGD) setiap proyek dengan jadwal pengerjaan seri maka jumlah 

manpower planning cukup dikerjakan dengan total sebanyak 19 orang. 

 Proyek Automatic People Mover Systems (APMS) 

Proyek Automatic People Mover Systems (APMS) adalah proyek 

dengan jadwal pengerjaan seri dimana terdapat 3 stasiun yang
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dikerjakan dan saat ini memiliki jumlah tenaga kerja sebanyak 19 orang. 

Berdasarkan history proyek-proyek dengan jadwal pengerjaan seri 

memiliki rata-rata jumlah tenaga kerja sebanyak 19 orang, maka itu 

hasil dari forum group discussion (FGD) setiap proyek dengan jadwal 

pengerjaan seri maka jumlah manpower planning cukup dikerjakan 

dengan total sebanyak 19 orang. 

 Proyek Klender-Bekasi 

Proyek klender - bekasi adalah proyek dengan jadwal pengerjaan seri 

dimana terdapat 3 stasiun yang dikerjakan dan saat ini memiliki jumlah 

tenaga kerja sebanyak 19 orang. Berdasarkan history proyek-proyek 

dengan jadwal pengerjaan seri memiliki rata-rata jumlah tenaga kerja 

sebanyak 19 orang, maka itu hasil dari forum group discussion (FGD) 

setiap proyek dengan jadwal pengerjaan seri maka jumlah manpower 

planning cukup dikerjakan dengan total sebanyak 19 orang. 

 Proyek Kroya-Kutoarjo 

Proyek kroya – kutoarjo saat ini memiliki jumlah tenaga kerja sebanyak 

83 orang pekerja. Hasil penelitian dengan menggunakan tools 

manpower planning berdasarkan klasifikasi proyek, maka proyek kroya 

– kutoarjo nilai 380% yang artinya proyek ini berada di kelas 3 atau 

proyek yang sulit dengan jadwalan pararel 3 stasiun. Jumlah manpower 

dari kelas 4 dengan penjadwalan pararel 3 stasiun adalah sebanyak 63 

orang pekerja, dengan begitu perusahaan dapat melakukan efisien fix 

cost dari tenaga kerja sebanyak 20 orang. 

 Proyek Madiun – Kedungbanteng 

Proyek madiun - kedungbanteng saat ini memiliki jumlah tenaga kerja 

sebanyak 52 orang pekerja. Hasil penelitian dengan menggunakan tools 

manpower planning berdasarkan klasifikasi proyek, maka proyek 

madiun - kedungbanteng nilai 298% yang artinya proyek ini berada di 
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kelas 3 atau proyek yang cukup sulit dengan jadwalan pararel 2 stasiun. 

Jumlah manpower dari kelas 2 dengan penjadwalan pararel 2 stasiun 

adalah sebanyak 39 orang pekerja, dengan begitu perusahaan dapat 

melakukan efisien fix cost dari tenaga kerja sebanyak 13 orang. 

 Proyek Jebres – Kedungbanteng 

Proyek jebres – kedungbanteng saat ini memiliki jumlah tenaga kerja 

sebanyak 78 orang pekerja. Hasil penelitian dengan menggunakan tools 

manpower planning berdasarkan klasifikasi proyek, maka proyek jebres 

– kedungbanteng nilai 314% yang artinya proyek ini berada di kelas 3 

atau proyek yang sulit dengan jadwalan pararel 3 stasiun. Jumlah 

manpower dari kelas 4 dengan penjadwalan pararel 3 stasiun adalah 

sebanyak 63 orang pekerja, dengan begitu perusahaan dapat melakukan 

efisien fix cost dari tenaga kerja sebanyak 15 orang. 

3. PT XYZ dapat menerapkan tools manpower planning dengan melakukan 

forum group discussion (FGD) dengan bagian terkait untuk penilaian 

klasifikasi proyek . 

5.2 Saran 

Adapun didalam penelitian ini mengenai pembuatan tools manpower planning 

pada divisi proyek berdasarkan tingkat kesulitan proyek guna efisinsi jumlah karyawan 

yang dibutuhkan PT XYZ dapat dikemukakan sebagai berikut: 

1. Implikasi akademik 

Peneliti selanjutnya dapat melanjutkan dari penelitian ini dengan 

menentukan total fix cost yang dikeluarkan perusahaan untuk tenaga kerja. 

2. Implikasi perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh perusahaan untuk 

menjadi acuan dan tools dalam manpower planning serta menjadi tolok 

ukur dalam melakukan perencanaan sumber daya manusia agar sesuai 

dengan target perusahaan. 


