
 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Kesimpulan  

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan 

mengenai tinjauan pelaksanaan pemasaran jasa kontraktor pada PT. Waskita Karya 

(Persero) cabang bandung, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut : 

1.   Dalam melaksanakan program pemasaran jasa kontraknya PT. Waskita Karya 

(Persero) menghubungi kantor-kantor instansi pemerintah maupun kantor-kantor 

swasta untuk mendapatkan proyek. Disamping itu PT. Waskita Karya (Persero) 

bisa mendapatkan proyek melalui LPJK, AKI dan Kadin yang memberikan 

informasi proyek kepada pengusaha konstruksi sesuai dengan spesialisasi dan 

klasifikasi pekerjaan yang dimiliki oleh perusahaan. Dalam usaha pemasaran 

lainnya, PT. Waskita Karya (Persero) mendapatkan proyek dari pemerintah 

karena dalam hal ini PT. Waskita Karya (Persero) dianggap sebagai BUMN. 

Sebagai perusahaan yang bergerak dibidang General Kontraktor, PT. Waskita 

Karya (Persero) berperan sebagai pengembang, baik itu membangun gedung 

tinggi, pelabuhan, prasarana, lapangan terbang, jalan dan jembatan, serta 

menambah dan memperbaiki kekuatan serta keindahan prasarana bangunan dan 

lain-lain. 

 

 

 



 

 

2. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan sebagai faktor pendukung dalam 

melaksanakan program pemasaran jasa kontraktor pada PT. Waskita Karya 

(Persero) yaitu : 

A.  Modal Usaha 

Yaitu modal yang dimiliki oleh PT. Waskita Karya (Persero) berupa asset 

kekayaan yang dimiliki oleh Departemen Keuangan. Dalam hal ini Departemen 

Keuangan berperan sebagai pemegang saham. 

B.  Peralatan konstruksi 

Yaitu peralatan yang dimiliki oleh PT. Waskita Karya (Persero) untuk 

keperluan dalam mengerjakan proyek nanti PT. Waskita Karya (Persero) memiliki 

peralatan seperti : 

• Molen beton 

• Genset 

• Alat pemotong besi 

• Alat pembengkok besi otomatis (bar bender) 

• Compressor 

• Tower creen 

• Kapal truk 

• Dan lain – lain 

 

 

 

 

 



 

 

C.  Tenaga kerja 

Tenaga kerja yang dimiliki oleh PT. Waskita Karya (Persero) sangatlah 

bervariasi sesuai dengan bidang pekerjaannya masing – masing sehingga dalam 

melaksanakan setiap proyeknya dapat terorganisir dengan baik. 

 

3.  Masalah-masalah yang dihadapi oleh PT. Waskita Karya (Persero) Yaitu : 

A.  Kendala Internal 

Adalah kendala-kendala yang diakibatkan dan timbul dari dalam perusahaan 

konstruksi itu sendiri yakni: 

Ada sebagian kecil tenaga kerja yang menjadi faktor penghambat di PT. Waskita 

Karya (Persero) seperti adanya kelalaian tenaga kerja (human error) dalam 

mengantisipasi persyaratan yang diinginkan. 

B.  Kendala Eksternal 

Adalah masalah yang ditemui dalam usaha jasa konstruksi yang diakibatkan 

oleh faktor – faktor diluar perusahaan antara lain : 

1.  Usaha jasa konstruksi yang muncul yang mana hal ini mengakibatkan persaingan 

menjadi semakin ketat antara pengusaha jasa konstruksi 

2.  Adanya tender tertutup yang mana pemenang dari tender tidak diumumkan secara 

terbuka dan hal ini mengakibatkan perusahaan yang tidak mendapatkan tender 

tidak tahu dan tidak mengetahui letak kesalahannya sehingga tendernya ditolak. 

 

 

 

 



 

 

3.  Adanya komitmen yang tidak diharapkan misalnya KKN ( Korupsi, Kolusi dan 

Nepotisme ) 

 

5.2  Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dan pengamatan yang 

dilakukan, penulis memberikan beberapa saran yang mungkin dapat dijadikan bahan 

pertimbangan dan koreksi atas kelemahan dalam melakukan usaha pemasaran jasa 

kontraktor pada PT. Waskita Karya (persero) Adalah sebagai berikut: 

1. Perusahaan sebaiknya memberikan kesempatan peluang bagi para karyawan 

untuk ditingkatkan dalam bidang managerial baik teknis maupun administrasi 

2. Perusahaan sebaiknya dapat memberikan motivasi kepada karyawannya untuk 

mempunyai wawasan yang luas, jujur dan loyal terhadap perusahaan dan 

memiliki intelektual yang tinggi dalam menjalankan tugasnya sehingga dapat 

mengatasi atau memperkecil kemungkinan terjadinya kelalaian tenaga kerja 

(human error) 

3. Memberikan kesempatan untuk mengikuti pelatihan – pelatihan dengan tujuan 

untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian sesuai bidangnya masing – 

masing khusunya bagi karyawan yang menjalankan proses pemasaran untuk 

pengembangan usaha perusahaan karena dengan begitu maka akan dapat 

mendukung kegiatan pemasaran yang dilakukan PT. Waskita Karya (Persero) 

terorganisir dengan baik. 

 

 

 


