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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1 Kesimpulan 

Setelah melakukan penelitian berdasarkan pendekatan metode analisis 

variansi dan metode konsep nilai hasil maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1) Pengendalian proyek pemasangan kabel laut PT. TELKOM Indonesia masih 

belum baik. Hal ini terlihat dari adanya penyimpangan, baik rencana biaya 

dengan actualnya dimana terjadi pemborosan maupun lama waktu pengerjaan 

proyek yang menyebabkan adanya keterlambatan penyelesaian proyek, yang 

ditunjukkan dengan indikator performansi sebagai berikut: 

a) Cost Variance (CV) yang menghasilkan nilai negatif setiap periode. Ini 

menunjukkan bahwa nilai proyek (aktual) lebih besar daripada nilai 

anggarannya (rencana). 

b) Cost Performance Indicator (CPI) memberikan hasil kurang dari 1 (< 1). 

Proyek mengalami pemborosan. 

c) Schedule Variance (SV) mempunyai rata-rata sebesar -7037649.75. Nilai 

negatif berarti proyek mengalami keterlambatan 

d) Schedule Performance Index (SPI)  rata-rata 0.77. Dimana nilai kurang 

dari 1 (< 1) menunjukkan bahwa proyek tersebut mengalami 

keterlambatan. 

2) Dalam mengantisipasi keterlambatan waktu penyelesaian dan variansi biaya 

proyek, maka perlu dilakukan langkah antisipasi sebagai berikut : 

a) Mempersiapkan gedung  dan supporting facility (AC, Rectifier, Battere, 

Genset dan PLN) yang akan menjadi landing point atau landing station 

sistem SKKL. Hal ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu : 

 Pekerjaan konstruksi gedung (landing station) dan fasilitas pendukung 

menjadi bagian dari lingkup pekerjaaan (SoW) dari proyek SKKL 

secara keseluruhan. Dengan demikian pekerjaan konstruksi gedung 

(landing station) dan fasilitas pendukungnya akan sinkon dengan 
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pekerjaan SKKL karena masuk dalam task dari  Plan of Work proyek 

SKKL secara keseluruhan. 

 Pekerjaan konstruksi gedung (landing station) dan fasilitas pendukung  

terpisah dari proyek SKKL atau kontrak tersendiri. Namun proyek 

konstruksi gedung (landing station) dan fasilitas pendukung 

mendahului pekerjaan/ proyek SKKL sesuai rencana yang sudah 

disetujui. 

b) Melakukan pengendalian dan melakukan koodinasi yang lebih intensif baik 

dengan supplier maupun penyedia jasa ekspedisi untuk mengantisipasi 

keterlambatan barang tiba di lokasi. 

c) Melakukan sosialisasi proyek dan mempersiapkan dokumentasi pendukung 

kepada pemerintah dan dinas terkait untuk proses perijinan sehingga dapat 

mengantisipasi dan meminimasi keterlambatan keluarnya ijin resmi. 

Melakukan sosialisasi dan pendekatan kepada komunitas dan adat istiadat 

yang berada di wilayah proyek sebelum proyek dimulai. 

d) Membentuk Project Team yang memadai dalam mengawasi dan 

mengendalikan proyek SKKL.  

 

6.2 Saran 

 Peningkatan pengendalian proyek perlu dilakukan dimasa yang akan 

datang, Adapun beberapa saran setelah melakukan penelitian ini adalah: 

1) Mempersiapkan gedung  dan supporting facility (AC, Rectifier, Battere, 

Genset dan PLN) yang akan menjadi landing point atau landing station 

sistem SKKL. 

2) Melakukan koordinasi antara perencana proyek dengan supplier melibatkan 

pihak ekspedisi, supaya waktu persiapan material akan semakin jelas. 

3) Mempersiapakan proses perizinan dengan pihak terkait terlebih dahulu, 

karena keterlambatan perizinan akan mempengaruhi waktu mulai proyek 

sehingga mengganggu ke jadwal penyelesaian proyek. 

4) Penambahan tenaga ahli untuk membantu dalam melakukan pemantauan dan 

pengendalian pada proyek yang dilakukan. 
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5) Membentuk Project Team yang memadai dalam mengawasi dan 

mengendalikan proyek SKKL. Project team ini yang akan mengawasi dan 

mengendalikan seluruh proyek SKKL dalam perusahaan dalam hal ini 

TELKOM sehingga proyek dapat berjalan sesuai rencana biaya dan waktu 

yang telah ditetapkan. Mengingat bahwa proyek SKKL ini merupakan proyek 

strategis bagi perusahaan dan Indonesia secara umum maka project team atau 

organisasi Proyek SKKL yang bertanggung jawab kepada Direktur 

6) Membuat sistem informasi untuk melakukan pengendalian proyek sehingga 

evaluasi proyek dapat dilakukan dengan mudah dan cepat. 


