
 

 

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan dari penelitian ini, maka 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa biaya pelaksanaan cenderung meningkat 

merupakan hal utama yang terpengaruh oleh krisis ekonomi dengan nilai mean

4,18; krisis ekonomi berpengaruh terhadap ketersediaan material proyek 

dengan nilai rata-rata 3,76; dan krisis ekonomi berpengaruh terutama terhadap 

kualitas proyek secara menyeluruh, dengan nilai rata-rata 3,84.

2. Dampak krisis terhadap aspek biaya, waktu dan mutu secara keseluruhan 

berdasarkan hasil penelitian memiliki pengaruh terbesar terhadap biaya 

dengan nilai rata-rata 4,08. Dampak krisis berikutnya dirasakan pada aspek 

mutu dengan nilai rata-rata 3,59.

3. Upaya yang dilakukan oleh penyedia jasa konstruksi untuk menghadapi krisis 

pada urutan pertama adalah dengan cara pihak manajemen proyek mengajukan 

penambahan dana dari bank untuk menyelesaikan proyek, dengan nilai rata-

rata 3,89.

4. Berdasarkan uji anova dapat diketahui bahwa dampak krisis ekonomi global 

terhadap aspek biaya, waktu dan mutu secara Keseluruhan mendapatkan 



 

 
respon berbeda secara signifikan pada setiap kelas kontraktor. Sedangkan 

berdasarkan uji LSD dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan yang 

signifikan dampak krisis antara kontraktor besar dan menengah (Sig. = 0,015). 

Antara kontraktor besar dan kecil tidak terdapat perbedaan yang signifikan 

dampak krisis antara kontraktor besar dan menengah (Sig. = 0,203). Antara 

kontraktor menengah dan kecil tidak terdapat perbedaan yang signifikan 

dampak krisis (Sig. = 0,368).

5. Berdasarkan uji anova dapat diketahui bahwa upaya yang dilakukan oleh 

penyedia jasa konstruksi secara Keseluruhan mendapatkan respon berbeda 

secara signifikan pada setiap kelas kontraktor. Sedangkan berdasarkan uji 

LSD dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan yang signifikan upaya yang 

dilakukan oleh penyedia jasa konstruksi antara kontraktor besar dan menengah 

(Sig. = 0,001). Antara kontraktor besar dan kecil tidak terdapat perbedaan 

yang signifikan upaya yang dilakukan oleh penyedia jasa konstruksi antara 

kontraktor besar dan menengah (Sig. = 0,460). Antara kontraktor menengah 

dan kecil terdapat perbedaan yang signifikan upaya yang dilakukan oleh 

penyedia jasa konstruksi (Sig. = 0,017).

5.2 Saran

Rekomendasi yang dapat diajukan berdasarkan hasil penelitian dari hasil 

analisis dan pembahasan adalah agar kontraktor lebih berhati-hati dalam 

menyikapi dampak krisis terhadap proyek khususnya pada aspek biaya sehingga 

dapat merumuskan upaya yang tepat dalam mengantisipasinya. Misalkan dengan 



 

 
pihak manajemen proyek mengajukan pendaan tambahan dari bank untuk 

menyelesaikan proyek, pihak manajemen proyek cenderung melakukan 

penghematan penggunaan tenaga kerja, pihak manajemen proyek melakukan 

penundaan pembayaran  penyewaan alat berat, pihak manajemen proyek 

melakukan penundaan pembayaran  material.


