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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dewasa ini populasi penduduk Indonesia semakin bertambah dari tahun 

sebelumnya. Menurut survei laju pertumbuhan penduduk Indonesia pada tahun 

2017 sebesar 1,34% dengan jumlah sebanyak 261.890,9 ribu penduduk (BPS, 

2018). Hal ini menyebabkan persentasi kebutuhan hidup semakin meningkat. 

Sehingga para pemegang kepentingan di setiap wilayah Indonesia berlomba-

lomba untuk memenuhi kebutuhan hidup terutama dalam bentuk tempat tinggal 

(papan). Hal tersebut dapat dilihat dari pesatnya perkembangan dalam sektor 

industri konstruksi. Salah satunya yaitu kota Batam yang saat ini sedang 

mengalami perkembangan pembangunan konstruksi sangat pesat, dapat dilihat 

dari banyaknya proyek konstruksi yang sedang berlangsung dari yang berskala 

kecil hingga berskala besar yang dibangun oleh pihak swasta, pemerintah ataupun 

penggabungan dari keduanya.  

Industri konstruksi tidak pernah lepas dari permasalahan yang ada, di 

antaranya yang sering terjadi yaitu pada tahap pelaksanaan proyek, seperti 

ketidakefisienan dalam pelaksanaan konstruksi. Hal tersebut dapat terjadi karena 

adanya perubahan ataupun revisi dalam pelaksanaan di lapangan dari yang 

sebelumnya sudah direncanakan sehingga mengakibatkan keterlambatan dalam 

penyelesaian (Febianti, Herlina, dan Herfaisal, 2015).  

Faktor lain yang dapat memengaruhi keterlambatan pelaksanaan 

konstruksi ialah kinerja yang tidak baik, terjadinya pemborosan pada sumber daya 
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yang digunakan dalam proses konstruksi tetapi tidak meningkatkan fungsi dari 

sumber daya itu sendiri (Adlin, Nursyamsi, dan Rambe, 2016). Ketidakefisienan 

ini pada akhirnya tidak dapat menghasilkan nilai lebih pada hasil akhir atau 

dikenal dengan istilah Non Value-Adding Activities, di dalam dunia konstruksi 

disebut limbah. 

Ada beberapa konsep metode yang diusulkan dalam menyelesaikan 

permasalahan tersebut. Salah satunya yaitu Metode Pareto yang mempunyai 

prinsip Pareto’s Law 20-80 biasanya digunakan untuk menentukan jenis material 

yang mempunyai nilai limbah material yang besar. Metode ini meninjau dari segi 

biaya sedangkan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan 

timbulnya sisa material menggunakan Metode Fishbone Diagram (Aulia, 

Harimurti, dan Negara, 2016). Selain itu Metode Klasik Analisis Limbah yang 

disandingkan dengan Metode Economic Input / Output (EIO) Analisis. Metode ini 

digunakan untuk mengukur tingkat limbah konstruksi berdasarkan karakteristik 

limbah (Firmawan, 2018). 

Adapun Metode lain menurut para ahli yang digunakan untuk 

menyelesaikan masalah waste construction yaitu Metode Lean Construction. 

Konsep dari Lean Construction merupakan metode yang dikembangkan dari 

perusahaan Toyota yang bertujuan untuk menghilangkan limbah sehingga dapat 

meningkatkan efisiensi dan efektifitas proses produksi yang dikenal dengan lean 

manufacturing. Hal itu memberikan hasil yang baik, sehingga dapat diterima dan 

diterapkan secara luas (Ristyowati, Muhsin, dan Nurani, 2017).  
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Untuk memanajemen limbah dengan tepat perlukan dilakukan 

identifikasi limbah pada proyek konstruksi serta mengetahui sumbernya. Hal ini 

dapat diterapkan pada proyek pembangunan gedung Sport Hall Universitas 

Internasional Batam agar dapat memaksimalkan proses konstruksi dan 

mengurangi terjadinya limbah material konstruksi yang berlebih. 

Upaya mengatasi hal ini penulis menggunakan Metode Lean 

Construction yang merupakan pendekatan dalam perencanaan proyek dengan 

fokus utama untuk mengurangi limbah material pada proyek konstruksi. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana mengevaluasi jenis limbah material yang dihasilkan 

dalam proyek pembangunan gedung Sport Hall Universitas 

Internasional Batam? 

2. Bagaimana mengidentifikasi proses yang menghasilkan sumber 

limbah pada proyek pembangunan gedung Sport Hall Universitas 

Internasional Batam dengan Metode Lean Construction ? 

3. Bagaimana cara mengetahui level limbah tertinggi dan terendah 

yang ada di proyek pembangunan gedung Sport Hall Universitas 

Internasional Batam? 

4. Bagaimana penanganan dari limbah tertinggi pada proyek 

konstruksi ? 
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1.3 Batasan Masalah 

Berikut ini beberapa batasan masalah dalam penelitian ini di antaranya: 

1. Penelitian ini tidak membahas mengenai perhitungan struktur pada 

proyek pembangunan gedung Sport Hall Universitas Internasional 

Batam 

2. Penelitian ini hanya fokus pada limbah material (waste 

construction) dari bagian struktur bangunan berdasarkan gambar 

kerja yang telah disediakan. 

3. Penelitian ini tidak mencakup proses pekerjaan finishing dan tidak 

membahas tentang material finishing. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah : 

1. Mengevaluasi jenis limbah material yang dihasilkan dalam proyek 

konstruksi 

2. Mengidentifikasi sumber limbah pada tahapan proyek konstruksi 

Sport Hall Universitas Internasional Batam dengan Metode Lean 

Construction 

3. Mengetahui level limbah tertinggi dan terendah yang ada di proyek 

Sport Hall Universitas Internasional Batam 

4. Mengetahui penanganan limbah tertinggi pada proyek konstruksi 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis berharap dapat memberikan manfaat di 

antaranya sebagai berikut : 

1. Menambah wawasan keilmuan tidak hanya dari segi teori tetapi 

juga dari segi praktik di lapangan sehingga dapat mengaplikasikan 

dalam dunia kerja di waktu mendatang 

2. Menjadi contoh atau referensi untuk mengolah / menggunakan 

material konstruksi dengan baik, sehingga dapat mengurangi 

terjadinya waste construction secara berlebih dan pengerjaan 

proyek menjadi lebih efisien 

3. Memahami pentingnya pemanfaatan serta pengendalian waste 

construction 
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