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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Simpulan 

Dari hasil pengolahan analisis data yang telah dilakukan, simpulan yang 

dapat diambil adalah: 

1. Tahap Perencanaan 

a. Perencanaan bahan sudah dibuat diawal oleh kontraktor, mulai dari 

penjadwalan pendatangan material sampai pembuatan surat permintaan 

pesanan (SPP), namun dalam pelaksanaanya pengadaan bahan yang 

dilakukan lebih mengacu kepada jenis pekerjaan yang diberikan. 

Dengan demikian perencanaan bahan yang dibuat hanya sebagai 

pegangan untuk mengetahui lead time dan waktu perputaran bahan. 

b. Pemilihan bahan bangunan sudah sesuai dengan spesifikasi kontrak 

dengan membeli bahan sesuai dengan shop drawing. 

c. Pembuatan surat permintaan pembelian telah dibuat sesuai dengan data 

yang menguraikan dengan jelas produk yang dipesan. 

2. Proses pembelian bahan yang telah dilakukan sudah tepat dan sesuai, hal ini 

terlihat dari adanya surat-surat pembelian bahan. 

3. Proses pengiriman bahan dilakukan dengan baik, ini terbukti dengan adanya 

surat-surat yang harus diisi oleh petugas penerima barang. Pemeriksaan bahan 

dilakukan oleh quality control berdasarkan ukuran, jumlah, kualitas, dan 

keadaan bahan yang diterima. 

4. Proses penyimpanan bahan dilakukan dengan baik terbukti proses 

penyimpanan  berdasarkan dengan  ukuran, sifat, merk, jenis, dan fungsinya. 

Penyimpanan dilakukan di gudang tertutup dan gudang terbuka dengan 

ukuran cukup memadai. 

5. Proses pengeluaran bahan dalam pelaksanaan proyek ini tidak sesuai dengan 

prosedur karena petugas tidak membuat dan mengisi bon permintaan 
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pengeluaran bahan tapi hanya mengisi kartu stok harian dikarenakan percaya 

kepada SDM yang ada. 

6. Metode pengendalian yang dilakukan oleh kontraktor dalam proses 

pengadaan bahan di proyek adalah rapat mingguan. 

 

5.2 Saran  
 

1. Sebaiknya pembuatan bon permintaan pengeluaran bahan harus dilakukan 

oleh petugas gudang, agar tidak terjadi kesalahpahaman tentang 

pengalokasian bahan dan mencegah terjadinya penyimpanan dalam 

pemakaian bahan yang sudah dikeluarkannya.  

2. Untuk penelitian lebih lanjut, disarankan untuk membahas tentang kebijakan 

pada proses pengadaan bahan konstruksi dan biaya yang mencakup 

pengadaan bahan konstruksi. 


