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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan analisis produktivitas pengecoran menggunakan concrete 

bucket dan concrete pump pada proyek pembangunan Grand Mall Batam maka 

dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :  

1. Terdapat 6 variabel tentang faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas 

pekerjaan pengecoran. Dari keenam variabel menujukkan bahwa faktor 

peralatan dan tenaga kerja yang merupakan yang paling dominan terhadap 

produktivitas pekerjaan. 

2.  Berdasarkan hasil nilai produktivitas yang didapat pada pelaksanaan 

 pengecoran, maka nilai produktivitas dengan menggunakan concrete bucket 

 pada masing-masing lantai adalah: 

a) Lantai 2 sebesar 3.84 m3/jam 

b) Lantai 3 sebesar 3.8 m3/jam 

Sedangkan nilai produktivitas dengan menggunakan concrete pump pada 

masing-masing lantai adalah: 

c) Lantai 2 sebesar 12.15 m3/jam 

d) Lantai 3 sebesar 11.41 m3/jam 

3. Waktu pengecoran yang dibutuhkan untuk pengecoran 1 m3 dengan 

 menggunakan concrete bucket pada masing-masing lantai adalah: 

a) Lantai 2 sebesar 10.40 menit/m3 

b) Lantai 3 sebesar 10.63 menit/m3
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Sedangkan waktu yang dibutuhkan untuk pengecoran 1 m3 dengan 

menggunakan concrete pump 

 c)   Lantai 2 sebesar 4.57 menit/m3 

d) Lantai 3 sebesar 4.69 menit/m3 

 

5.2 Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian, maka saran yang dapat diberikan pada 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Pada kegiatan proyek dapat lebih diperhatikan lagi dari segi metode 

kerja pada alat berat yang digunakan, pemilihan dan penggunaan alat 

berat pada lokasi proyek, kondisi pada proyek. 

2. Perlu dibahas lebih lanjut mengenai alternatif lain pada penggunaan alat 

berat guna untuk melakukan penelitan lebih lanjut tentang masalah 

tersebut. 

3. Lebih mengontrol dan memperhatikan faktor-faktor yang 

mempengaruhi besar kecilnya keproduktivitasan pada alat berat yang 

digunakan. 
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