
 

 

BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

6.1 Kesimpulan 

Berikut kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan kali 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk waste yang terjadi pada proyek pembangungan Showroom Nissan, 

Office dan Workshop ini adalah waste waiting, waste defect dan waste 

inventory. Pada waste waiting pemborosan yang terlihat yaitu adanya 

intensitas hujan yang tinggi, adanya keterlambatan material (besi dan baja), 

adanya peralatan yang rusak (gerinda tangan dan mesin bor) serta keputusan 

owner yang lama, yang mengakibatkan pekerjaan pada proyek menjadi 

terlambat. Untuk waste defect pada proyek konstruksi ini berkaitan dengan 

adanya proses rework atau repair  bangunan serta kerusakan pada material 

batu bata dan keramik. Dalam hal ini rework bangunan terjadi pada bangunan 

pos jaga, hal ini dikarenakan pondasi pos jaga yang miring yang di akibatkan 

oleh tanah yang mengalami penurunan akibat seringnya area tersebut dilewati 

oleh kendaraan, yang berakibat bangunan pos jaga miring, dan harus di 

bongkar ulang. Sedangkan dari cacat material dapat dilihat dari adanya batu 

bata dan keramik yang pecah, yang dikarenakan pada saat pemasangan dan 

membawa  material tersebut oleh para pekerja. Sehingga ada beberapa 

keramik dan batu bata yang pecah tidak dapat digunakan lagi dan dibuang 

begitu saja. Untuk waste inventory pada proyek ini ada bahan baku atau 

material yang terbuang dan tidak bisa digunakan kembali. Material semen 

pada proyek ini  mengeras disebabkan oleh cuaca dan juga tidak semen 

tersebut tidak menggunakan alas karena perletakan inventory (tempat 

penyimpanan) yang kurang baik. Hal ini menyebabkan semen mengeras dan 

menyebabkan pemborosan.  
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2. Berikut tindakan yang harus diambil apabila terjadi pemborosan berdasarkan 

matriks evaluasi pada pengolahan data yaitu : 

No If Then 

1 Material Terlambat datang 

(Besi dan Baja) 

Mengerjakan pekerjaan lain nya sampai 

material yang dibutuhkan oleh proyek 

sampai di proyek 

2 Intensitas hujan yang 

Tinggi 

Melakukan percepatan pekerjaan saat 

yang tertinggal pada saat cuaca normal 

3 Terlambat Keputusan 

Owner 

Mengerjakan pekerjaan lain nya sampai 

keputusan turun dari owner 

4 Peralatan Rusak 

(Gerinda tangan dan mesin 

bor) 

Melakukan perawatan secara berkala 

5 Tempat penyimpanan 

semen yang kurang baik 

Memberikan alas atau palet pada material 

(semen) supaya tidak langsung mengenai 

lantai  

6 Kurang berhati-hati pada 

saat memasang dan 

membawa material 

Memberikan arahan kepada pekerja 

proyek   

7 Kurangnya kontrol  

 

Pengawasan harus lebih Optimal 

8 Kurangnya Informasi 

Lapangan 

Mempertimbangkan dan mencari 

informasi tentang keadaan lapangan  

 

3. Untuk kemungkinan resiko yang berpotensi muncul pada proyek 

pembangunan showroom nissan, office dan workshop yaitu sebagai berikut 

adanya Kondisi cuaca yang buruk, lamanya keputusan owner pada proyek, 

perubahan desain dari perencanaan, keterlambatan datangnya material, 

Kesehatan dan keselamatan Kerja (K3), Kerusakan alat, properti dan fisik 

proyek, Kondisi keuangan proyek yang buruk, Pencurian, kelalaian dan 

ketidakjujuran, Terjadinya rework.  
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6.2 Saran 

Berikut saran pada penelitian kali ni adalah sebagai berikut: 

1. Untuk material yang belum datang, sebaiknya pelaksanan pekerjaan    

melakukan pekerjaan lain  sampai material yang dibutuhkan sampai di lokasi 

proyek. 

2. Untuk mengatasi intensitas hujan yang tinggi sebaiknya pihak kontraktor 

mengerjakan percepatan pekerjaan apabila cuaca sudah normal, dan bisa juga 

mengajukan surat pengajuan keterlambatan pengerjaan ke pihak pemilik 

proyek. 

3. Untuk mencapai target proyek diperlukan sosialisasi kepada semua pihak 

yang terlibat dalam setiap aktivitas sehingga dapat meminimalisasi resiko 

yang dapat terjadi. 


