
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada bab sebelumnya, diperoleh 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Dari indikator yang sudah ditentukan mengenai konsultan pengawas di 

Yogyakarta didapat hasil sebagai berikut: 

a.           Analisis Menggunakan Perhitungan Motode Mean dan Metode 

Standar Deviasi untuk tugas dan tanggung jawab Konsultan Pengawas 

terhadap Pekerjaan Konstruksi menurut pandangan Kontraktor: 

          Data hasil rekapitulasi kuesioner yang diberikan kepada 

responden kontraktor untuk tugas dan tanggung jawab konsultan 

pengawas yang dilakukan dengan perhitungan mean ini diperoleh hasil: 

4,1833 dan standar deviasi 0,7009 yang tertinggi, memiliki 2 faktor 

dengan mean dan standar deviasi yang sama ( Konsultan pengawas 

mengadakan pengawasan dan pengendalian terhadap kontraktor tentang 

pelaksanaan pekerjaan di lapangan ) dan (Konsultan pengawas menguji 

progress schedule dan finansial budgeting beserta realisasinya . Dan 

yang kedua mean 4,1333 dan standar deviasi 0,6235 ( Konsultan 

pengawas melaksanakan pengawasan pekerjaan di lapangan, sehingga 

 

 



tetap terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana kerja ). Ketiga 

mean 4,1 dan standar deviasi 0,7295 ( Konsultan pengawas menjaga 

hubungan baik dengan instansi serta masyarakat setempat yang 

berhubungan dengan pekerjaan ) 

b.           Analisis Menggunakan Perhitungan Motode Mean dan Metode 

Standar Deviasi untuk tugas dan tanggung jawab Konsultan Pengawas 

terhadap Pekerjaan Konstruksi menurut pandangan Konsultan: 

          Data hasil rekapitulasi kuesioner yang diberikan kepada 

responden konsultan untuk tugas dan tanggung jawab konsultan 

pengawas yang dilakukan dengan perhitungan mean ini diperoleh hasil: 

yang paling tinggi dengan mean 4,45 dan standar deviasi 0,597 

(Konsultan pengawas mengurus perijinan yang diperlukan untuk 

kelancaran pekerjaan di lapangan ). Dan yang kedua mean 4,325 dan 

standar deviasi 0,6155 ( Konsultan pengawas menguji progress 

schedule dan finansial budgeting beserta realisasinya ). Dan yang ketiga 

terdapat 3 faktor dengan mean yang sama 4,3 dan standar deviasi 0,648 

( Konsultan pengawas meninjau dan menguji semua data perhitungan 

teknis dan desain ), ( Konsultan pengawas melaksanakan pengawasan 

pekerjaan di lapangan, sehingga tetap terlaksana dengan baik dan sesuai 

dengan rencana kerja ) dan ( Konsultan pengawas menampung segala 

persoalan di lapangan dan menyampaikannya keppemimpin proyek ). 

 

 

 



2. Analisis Menggunakan uji kendall berdasarkan urutan ranking mean : 

Didapatkan dari hasil yang telah di bahas pada bab di atas adalah nilai 

asymp. Sig( 0,564) > taraf nyata(α=0,05) maka tidak dapat menolak H0, 

yang artinya tidak terdapat kesepakatan antara responden dari pihak 

kontraktor dan konsultan 

 

5.2. Saran 

Dari hasil kesimpulan yang diperoleh di atas, makan saran – saran yang dapat 

disampaikan adalah sebagai berikut : 

1. Alangkah lebih baik jika seluruh pekerjaan konstruksi di kerjakan 

konsultan dan kontraktor bersamaan 

2. Penelitian ini dapat lagi dikembangkan lagi untuk mengetahui tugas dan 

tanggung jawab konsultan pengawas di daerah lain. 
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