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Abstrak 

 

Material merupakan komponen penting dari biaya yang menjadi salah 

satu standar untuk keberhasilan suatu proyek. Sisa material atau yang disebut 

limbah material konstruksi merupakan bagian material yang tidak menjadi 

komponen dari bangunan karena tidak terpakai dalam pelaksanaan konstruksi 

sehingga menjadi suatu permasalahan. Untuk itu, perlu dilakukan identifikasi 

pada material konstruksi serta penyebab terjadinya limbah dengan metode lean 

construction yang memiliki konsep meminimalisir terjadinya limbah. Selain itu 

penelitian ini menggunakan bantuan analisis pareto yang digunakan untuk 

mengurutkan 19 material yang disusun menurut ukurannya, dari yang paling besar 

ke yang paling kecil. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengevaluasi jenis limbah 

material yang dihasilkan dalam proyek konstruksi, 2) mengidentifikasi proses 

yang menghasilkan sumber limbah dengan metode lean construction, 3) 

mengetahui level limbah tertinggi dan terendah yang ada di proyek, 4) mengetahui 

penanganan dari limbah yang ada.   

Hasil analisis yaitu: terdapat empat material yang berotensi menimbulkan 

limbah yang besar ialah Baja WF 600 x 30 mm, Spandek Zincalume, Readymix 

plat lantai dan Baja WF 200 x 200 mm.  Level limbah Baja WF 600 x 300 mm 

sebesar 2,74%, Readymix pada pengecoran pelat lantai menghasilkan level limbah 

sebesar 0,09%, Spandek Zincalume menghasilkan level limbah sebesar 0,08%, 

dan pekerjaan rafter atap dengan material Baja WF 200 x 200 mm menghasilkan 

level limbah sebesar 0,03 %. Proses penyebab terjadinya limbah disebabkan oleh 

menunggu/ waiting, transportasi dan inventory. Penanganan dari limbah tersebut 

biasanya akan difungsikan ke bagian pekerjaan lain dan disumbangkan.  
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