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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Berdasarkan identifikasi material biaya terbesar dan analisis pareto, material 

yang berpotensi menghasilkan limbah yang besar yaitu spandeck roof metal 

zincalume t=0.46 mm (special order),  beton readymix plat lantai,  baja wf 

200 x 200 mm dan baja wf 600 x 300 mm. 

2. Berdasarkan proses yang menghasilkan limbah pada metode lean 

construction, limbah material terjadi disebabkan oleh menunggu/waiting, 

transportasi dan inventory. 

3. Level limbah terbesar adalah Baja WF 600 x 300 mm pada pekerjaan kolom 

dengan volume limbah sebesar 964,48 Kg dengan level limbah sebesar 

2,74%. Untuk pekerjaan atap spandek zincalume menghasilkan volume 

limbah sebesar 4 m2  dengan level limbah sebesar 0,08% dan untuk Ready-

Mix pada pengecoran pelat lantai menghasilkan volume limbah sebesar 0,5 

m3 dengan  level limbah sebesar 0,09% dan untuk level limbah terkecil ada 

pada pekerjaan rafter atap dengan material baja WF 200 x 200 mm 

menghasilkan volume limbah sebesar 9,98 Kg dengan level limbah sebesar 

0,03 %. 

4. Penanganan dari limbah terbesar akan difungsikan kebagian pekerjaan lain 

seperti stiffener yaitu konstruksi  yang berguna untuk memperkecil bahaya 
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lipat badan, atau juga bisa diartikan sebagai kontruksi penegar (penguat) 

untuk mencegah tekuk. Selain itu, sisa material lainnya yang sudah tidak 

terpakai akan disumbangkan untuk membantu pembangunan sekolah yang 

ada di Telaga Punggur. Adapun sisa material yang tidak bisa difungsikan ke 

bagian pekerjaan lain, akan dijual ke tempat penjualan besi dan baja bekas 

(PT. Batam Scrap Indonesia) yang hasil dari penjualan tersebut dipakai 

untuk membantu pembangunan sekolah Telaga Punggur.  

 

5.2 Saran 

Dari hasil penelitian yang dilakukan untuk mengurangi limbah pada poyek 

pembangunan Sport Hall Universitas Internasional Batam, beberapa saran yang 

dapat disampaikan sebagai berikut : 

1. Pihak jasa konstruksi perlu lebih mengenal metode lean construction untuk 

meminimalisir atau menghilangkan pemborosan yang sering terjadi 

sehingga dapat menimbulkan limbah. Baik limbah material maupun limbah 

dari waktu. 

2. Perlu adanya komunikasi yang baik antara owner, perencana pelaksana dan 

orang – orang yang terlibat dalam proyek agar tidak terjadi kesalahpahaman 

dalam pelaksanaan di lapangan. 

3. Harus lebih memperhatikan kebutuhan material just in time daripada just in 

case. 
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