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BAH VI
 

KESl.MPlILA!"l DAN SARA-l'J
 

6.1 K~impUJan 

Berdasarkan basil perhitungan anaIisis dan pembahasan diat~ maIm 
- - .. . --.-' .. - . . . 

diketaluli ~anwa ~isteiil ~iil~a:nan dan ~~~endaJicUll1l1lteI'i~ ~a. ~~ti~a ~r~ye~ 

konstrnksi tersebnt memiliki basil Y!lllg berbeda-beda, yaitu llntuk proyek dengan 

durasi yang pendek seperti pada proyek kantor Dirjen Pajak untuk material semen 

~ ll~ii rnaKa. metode Ya:n~ PaIl"~~ ~~~ie~ di~~~ 84a.Ia!tJ!l_~t~~e ~q ~. 

EDQ, untuk proyek dengan kebntuhan material (semen dan pasir) kedl tiap 

minggunya maIm metode yang paling efesien digunakan adalah metode MR.P, 

~~diul~(l]) Uij"tUf{. Itioye~ den~.al! ~~~i Yan~ c~u.J? f~~ ~~~ ~eto~~ YClil_~ 

paling efesien digunakan nntnk material semen adalah metOOe PDQ ~an 

untuk pasir adalah metode EOQ. 

IJen~ ~eilliTdail. maIm <1apat Ui~JiiJl)ll]~iU) baI~wa. ~l~. ~~l~J~~~1 ~~u~t(,d~ 

mana yang paling efektif pad» ~1m1n proyek konstrnksi haru.'1f disesuaikan ~gan 

karakteristik proyek konstruksi tersebut, seperti lama waktu proyek dan jumlah 

~but\J1iail iila.teri81' per mrn~gwlya. Perlu ditamballkail di~~Jli f>3!:tw~ k.(jl"ena 

keterbatasan data yang diperoleh, maka nntuk bagian diJ:uiing partisi tidak 

dihitung alau tidak dimasukan kedalam perhitungan volume kebutuhan material 

semen di.O pasir. 
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6.2 Saran 

Setelah melalmkan analisis pada studi ini; maka penulis meIDptmyai sar-dIl

samn seo~ai berikUl 

1.	 Karena IDaSaiah pengendaliaan material dalam suatu proyek konstmsi 

sangatlah penting (sekitar 75% biaya proyek adalah biaya untuk 

~_a:teI1aT). maka sel?aiknya 4a!am l11eren<;O!:till{aJ)_ ~_ l1l~il~~nilll1~~ 

material hams dengan metode yang sistem!ltis agar material tidllk terjadi 

overstock atau understock. 

2.	 J@l!all pemesWlail tIall.IDterva! pe1ll~sanan ~~ll~all menia,}]" sWall. 

satu variabel yang penting untuk dipertirnb;:tngkan dida1arn menefl.tukan 

total biaya persediaan 

J.	 JUiilJah mateflaI Yang opt®~! dafam setiap pelll~san#J1 <f.a:il. j)eill~san~ 

kembali hendaknya menjadi salah satll variabel yang hams 

dipertimbangkan dalam menentukan kapasitas gudang. 

4.	 ®fuk peileJitian selanjutily~ iil®~ ~jl~t (fj!~_an qe.il~_ ~-~ 

mernbandingkan rndode MRP (material requiremt!nt planning) dengml 

metode pengendaliaan material yang lain. sehingga mungkin bisa 

dikeiemUkanmetooe pe))~eil~ail iil.at~~aJ pr~y~~ ~~il_s~~i~ y~ 

lebih efisien dan efektifdibanding menggunakan metode MRP. 
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