
BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

 

6.1 Kesimpulan 

Kesimpulan diberikan setelah melakukan pengumpulan, pengolahan dan 

analisa dan menjawab dari tujaun pada bab 1 yang didapatkan sebagai berikut: 

1. Indentifikasi yang telah dilakukan bahwa terdapat 7 jenis waste yang terjadi 

pada pelaksanaan proyek Irigasi Lubuk pauh, dimana 7 waste 

(Overproduction, Inventory, Defect, Transportations, Motion, Waiting, 

Unncessary proses) hal tersebut dilihat dari tahapan pengumpulan dan 

pengolahan data  serta analisa yang dilakukan. Dimana nilai waste tertinggi 

dari perhitungan kuesioner BORDA Unncessary proses, Waiting, Inventory 

dan Transportations. 

2. Adapun rekomendasi atau usulan perbaikan terhadap identifikasi waste yang 

telah dilakukan di CV. Primadona Alam Sakti dari rujukan proyek 

Pembangunan Irigasi Lubuk Pauh dari identifikasi resiko yang dilakukan 

maka adapun usulan yang diberikan ialah: 

a. Overproduction 

Melakukan perencanaan yang matang untuk meminimasi kerugian. Salah 

satunya melakukan pemesanan material sesuai dengan kebutuhan dan 

pemakaian. 

b. Inventory 

Membuat gudang khusus penyimpanan material, alat bantu dan mesin. Hal 

tersebut unutk meminimasi kerusakan yang mungkin terjadi, selain itu 

menerapkan prinsip 5S. 

c. Defect 

Melakukan pekerjaan sesuai dengan SOP dan memberikan instruksi yang 

jelas untuk menghindari terjadinya kesalahan atau cacat dalam 

pelaksanaan proyek.  
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d. Transportation 

Mengurangi pengangkutan material yang berat dan berulang-ulang pada 

kondisi  tempat kerja yang permukaannya tidak rata.  

e. Motion 

Memberikan arahan kepada pekerja untuk melakukan perkejaan sesuai 

dengan prosedur yang telah ditetapkan, dan mengurangi aktivitas yang 

tidak memberikan nilai tambah pada pelaksanaan proyek. 

f. Waiting 

Mempercepat aktivitas yang telah ditentukan untuk menghindari terjadinya 

penundaan akibat dari perubahaan cuaca yang tidak menentu, serta 

mengoptimalkan setiap kegiatan. 

g. Unncessary Proses 

Memberikan teguran terhadap kegiatan yang tidak memberikan nilai 

tambah terhadap proyek, serta melakukan pengawasan secara berkala. 

3. Analisa yang telah dilakukan, bahwa dari sudut pandang Islam terhadap waste.  

Pemborosan yang termasuk kedalam mubazir atau tidak, harus dilihat dari 

berbagai aspek yang mempengaruhinya. Bahwa perilaku yang tidak 

menunjukan profesionalitas dalam bekerja dan kurang ketekunan atau menyia-

nyiakan waktu serta menghabiskannya dengan pecuma adalah hal yang 

bertentangan dengan ajaran Islam.  

 

6.2 Saran 

Adapun saran pada laporan tugas akhir dan penelitian ini ialah: 

1. Penelitian ini diharapkan menjadi rujukan dan peneliti selanjutnya dapat 

menyempurnakan kekurangan-kerungan pada laporan tugas akhir ini. 

2. Proses pelaksanaan proyek selanjutnya sebaiknya untuk pemborong atau 

pelaksana proyek perlu perncanaan yang matang serta penyeleksian pekerja 

yang lebih profesionalitas dan menjujung etos kerja dalam islam 

 


