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BAB VI 

KESIMPULAN  DAN  SARAN 

 

6.1  Kesimpulan 

Setelah dilakukan analisis data dan pembahasan pada Bab V, peneliti  dapat mengambil 

kesimpulan penelitian sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan proyek perumahan, pengembang perumahan di Yogyakarta memberikan 

prioritas secara berturut-turut pada aspek kinerja mutu sebesar 29,20% artinya 

pengembang perumahan paling mengutamakan mutu bangunan, kinerja biaya sebesar 

18,30% artinya pengembang menjadikan biaya sebagai pertimbangan kedua setelah 

mutu, kinerja waktu sebesar 16,90% artinya disamping kinerja biaya, waktu penyelesaian 

peroyek juga menjadi prioritas yang penting, kinerja keselamatan dan kesehatan kerja 

sebesar 14,35% artinya disamping tiga aspek utama sasaran proyek keselamatan pekerja 

harus selalu diperhatikan, kinerja kepuasan konsumen sebesar 11,00% artinya kepuasan 

konsumen kurang menjadi pertimbangan sasaran proyek karena kepuasan konsumen 

merupakan akibat dari tiga aspek kinerja proyek, dan kinerja komunikasi interpersonal 

sebesar 10,30% artinya komunikasi interpersonal dalam kegiatan proyek kurang 

dianggap sebagai sasaran proyek. Aspek kinerja mutu, biaya dan waktu menjadi prioritas 

utama, sedangkan aspek kinerja proyek yang lain, kinerja keselamatan dan kesehatan 

kerja, kinerja komunikasi interpersonal, dan kepuasan konsumen merupakan aspek 

tambahan penting yang harus diperhatikan dalam rangka mencapai keberhasilan 

pelaksanaan pembangunan bangunan perumahan. 

2. Prioritas sistem pelaksanaan proyek perumahan menurut persepsi pengembang 

perumahan di Yogyakarta, ditinjau dari masing-masing aspek kinerja proyek adalah 

sebagai berikut: 

a. Berdasarkan aspek kinerja biaya; prioritas pertama sistem bas-borong sebesar 46,16%, 

prioritas kedua sistem kontrak total sebesar 41,14%, dan prioritas ketiga sistem 

swakelola sebesar 12,71% Artinya menurut persepsi pengembang bahwa sistem bas-

borong memiliki kemampuan paling baik untuk efisiensi biaya, prioritas kedua adalah 

sistem kontrak total dan prioritas ketiga sistem swakelola. 

b. Berdasarkan aspek kinerja mutu; prioritas pertama sistem swakelola sebesar 58,58%, 

prioritas kedua sistem bas-borong sebesar 31,12%, dan prioritas ketiga sistem kontrak 

total sebesar 10,30% Artinya pengembang perumahan memberikan prioritas sistem 
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swakelola menjadi pilihan pertama yang paling mampu memenuhi kinerja mutu yang 

lebih baik. 

c. Berdasarkan aspek kinerja waktu; prioritas pertama sistem kontrak total sebesar 

58,31%, prioritas kedua sistem bas-borong sebesar 30,14%, dan prioritas ketiga 

sistem swakelola sebesar 11,55% kontraktor membuat rencana yang matang, jumlah 

tenaga kerja yang terlibat dan waktu yang disediakan benar-benar dicermati dengan 

membuat breack down dalam bentuk schedule pelaksanaan.. 

d. Berdasarkan aspek kinerja keselamatan dan kesehatan kerja; prioritas pertama sistem 

kontrak total sebesar 39,89%, prioritas kedua sistem swakelola sebesar 38,26%, dan 

prioritas ketiga sistem bas-borong sebesar 21,85% Jaminan keselamatan dan 

kesehatan para tenaga kerja oleh kontraktor sangat besar, karena dalam prakteknya 

tenaga kerja proyek (tukang dan pekerja) memiliki ikatan batin yang lebih kuat. 

e. Berdasarkan aspek kinerja komunikasi interpersonal; prioritas pertama sistem 

swakelola sebesar 58,04%, prioritas kedua sistem kontrak total sebesar 25,73%, dan 

prioritas ketiga sistem bas-borong sebesar 16,23% sistem swakelola memiliki 

kemudahan komunikasi yang meliputi penyampaian informasi dari perencana kepada 

tim produksi termasuk didalamnya penyampaian informasi kepada tenaga kerja 

(tukang dan pekerja). 

f. Berdasarkan aspek kinerja kepuasan konsumen; prioritas pertama sistem swakelola 

sebesar 69,18%, prioritas kedua sistem kontrak total sebesar 31,90%, dan prioritas 

ketiga sistem bas-borong sebesar 28,10% karena sistem swakelola paling menjamin 

pada aspek kinerja mutu, sehingga prioritas kinerja kepuasan konsumen juga pada 

sistem swakelola. 

3. Berdasarkan matrik deskripsi dan bobot penilaian pelaksanaan pembangunan perumahan 

sistem swakelola, sistem bas-borong, dan sistem kontrak total pada masing masing aspek 

kinerja proyek, menunjukan bahwa tiga sistem pelaksanaan swakelola, sistem bas-

borong, dan sistem kontrak total memiliki karaktristik yang berbeda yaitu: sistem 

swakelola cenderung dapat menghasilkan pekerjaan yang bermutu tetapi dari segi biaya 

dan waktu tidak sesuai anggaran dan waktu. Sistem bas-borong menunjukan 

kecenderungan kurang dapat menjamin mutu pekerjaan tetapi dari segi biaya dan waktu 

mampu untuk menyelesaikan sesuai rencana. Sistem kontrak total cukup menjamin 

tercapainya mutu pekerjaa dan dari segi waktu sesuai dengan waktu rencana sedangkan 

dari segi biaya sudah pasti nominalnya.  
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Dari uraian di atas dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan pilihan sistem 

pelaksanaan yang digunakan dalam pembanguan proyek perumahan. 

4. Prioritas sistem pelaksanaan pembangunan bangunan perumahan menurut persepsi 

pengembang perumahan di Yogyakarta, ditinjau dari seluruh aspek kinerja proyek adalah 

sebagai berikut: Prioritas pertama sistem swakelola sebesar 40,30% artinya sistem 

pelaksanaan swakelola merupakan sistem pelaksanaan proyek yang paling 

menguntungkan menurut persepsi  pengembang perumahan, tetapi dari aspek waktu dan 

biaya sistem swakelola kurang menguntungkan sehingga pengembang perlu waspada 

pada kedua aspek tersebut, prioritas kedua sistem kontrak total sebesar 30,50% terutama 

pada aspek kinerja waktu dan kinerja keselamatan dan kesehatan kerja tetapi aspek 

kinerja mutu perlu mendapat perhatian serius oleh pengembang dengan menempatkan 

pengawas yang memiliki kompetensi tinggi di bidang pelaksanaan pembangunan 

perumahan, dan prioritas ketiga sistem bas-borong sebesar 29,20% artinya sistem 

pelaksanaan bas-borong kurang mendapat prioritas dari pengembang perumahan, 

pelaksanaan sistem bas-borong menguntungkan pada aspek kinerja biaya karena biaya 

untuk tenaga kerja pada sistem ini sudah pasti sebelum pekerjaan dimulai dan 

pengendaliannya diserahkan kepada seorang bas-borong, tetapi sistem ini kurang dapat 

memberi jaminan mutu pekerjaan yang baik akibat bas-borong mementingkan hasil dari 

segi volume dari pada segi mutu. 

 

6.2 Saran 

Setelah dilakukan analisis dan pembahasan, hasil penelitian ini penulis memberikan 

saran terutama  kepada pengembang perumahan dalam pelaksanaan pembangunan bangunan 

perumahan, pengembang dapat saja menggunakan salah satu sistem swakelola, sistem bas-

borong atau sistem kontrak total, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:  

1. Untuk pelaksanaan pembangunan bangunan perumahan apabila menggunakan sistem 

swakelola maka perlu untuk lebih mengontrol dan mengendalikan pada aspek  kinerja 

biaya, dan aspek kinerja waktu, karena pada sistem swakelola aspek biaya cenderung 

terjadi over budget dari anggaran yang direncanakan dan aspek waktu cenderung terjadi 

keterlambatan penyelesaian bangunan.  

2. Untuk pelaksanaan pembangunan bangunan perumahan apabila menggunakan sistem 

bas-borong maka perlu untuk lebih mengontrol dan mengendalikan pada aspek 

komunikasi baik antara tenaga kerja dengan mandor, mandor dengan pelaksana maupun 

pelaksana dengan logistik dan perencana. Pada aspek kinerja kepuasan konsumen, 
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pengembang perlu untuk lebih mengontrol dan mengendalikan mutu pekerjaan bas-

borong agar bangunan memiliki mutu yang baik baik secara fisik maupun dari segi 

struktur bangunan, sehingga harapan konsumen dapat tercapai. 

3. Untuk pelaksanaan pembangunan bangunan perumahan apabila menggunakan sistem 

kontrak total  maka perlu untuk lebih mengontrol dan mengendalikan pada aspek mutu, 

karena pada kenyataanya banyak kontraktor yang kurang memperhatikan aspek mutu 

terutama dari segi bahan konstruksi. 

4. Penelitian ini belum sepenuhnya dapat menjadi bahan pertimbangan dalam memilih 

sistem pelaksanaan proyek perumahan, karena ada faktor lain yang harus 

dipertimbangkan seperti: Sumber daya manusia yang dimiliki pengembang, kemampuan 

pengembang dalam pengadaan dan pengelolaan tenaga kerja, kualifikasi perumahan dan 

segmen konsumen yang dikelola. 

5. Bagi akademisi dan peneliti, perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk mengungkap 

prioritas sistem pelaksanaan bangunan perumahan dilihat dari faktor kemampuan 

pengembang, segmen pasar yang disasar, luas lahan perumahan atau jumlah unit rumah 

yang dibangun. Dengan demikian faktor yang dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan dalam menentukan sistem pelaksanaan pembangunan perumahan semakin 

terarah. 

 


