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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Green building merupakan suatu bangunan yang dikenal ramah terhadap 

lingkungan dan efisien terhadap sumber daya. Meskipun demikian masih banyak 

yang menganggap bahwa penerapan konsep ini adalah mahal, sulit dan tidak layak 

secara bisnis. 

Untuk menanggapi hal ini maka suatu proyek bangunan ramah lingkungan 

harus direncanakan dengan efisien dan optimal agar masyarakat lebih banyak 

memiliki peluang untuk memiliki green building. Salah satu cara untuk 

mengefisienkan dan mengoptimalkan biaya adalah dengan menerapkan value 

enginerring (VE). 

Melalui penelitian ini dapat diketahui komponen-komponen yang perlu di 

efisiensikan dengan menggunakan hukum pareto yaitu memilih komponen yang 

membutuhkan dana paling besar dan diseleksi sesuai dengan komponen yang 

paling besar biayanya. Dalam hal ini dapat diketahui bahwa komponen utama 

yang harus di efisiensikan adalah pada pekerjaan lain-lain. Setelah di kaji lebih 

lanjut didapat dalam item pekerjaan lain-lain bahwa biaya terbesar terdapat pada 

pekerjaan kolam renang.  
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5.2  Saran 

Studi value enginerring (VE) pada bangunan green building dapat 

membuat biaya menjadi lebih efisien dan bangunan tersebut menjadi lebih ramah 

lingkungan sehingga sangat cocok bagi lingkungan oleh karena itu sebaiknya 

dilakukan studi ini sehingga membantu meringankan pembengkakan biaya dan 

pemanasan global iklim mikro. 
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