
BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

1.1 Latar Belakang 

Kegiatan suatu proyek pembangunan dapat diartikan sebagai satu kegiatan 

yang sementara berlangsung dan pada umumnya memiliki batas waktu, artinya 

proyek harus diselesaikan sebelum atau tepat pada waktu yang telah ditentukan. 

Serta dalam pembangunan suatu proyek ada banyak kendala ataupun kegagalan 

yang dihadapi. Kegagalan dari pelaksanaan suatu proyek sering kali disebabkan 

kurang terencananya kegiatan proyek serta pengendalian yang kurang efektif, 

sehingga kegiatan proyek tidak efisien, rendahnya kinerja ataupun produktiftas 

para tenaga kerja dan juga perencanaan proyek yang kurang matang hal ini akan 

mengakibatkan keterlambatan, menurunnya kualitas pekerjaan, dan 

membengkaknya biaya pelaksanaan. Namun kegagalan tersebut tidak dapat dilihat 

secara nyata, namun apabila berlangsung secara terus-menerus maka dampaknya 

akan terlihat pada akhir proyek. Sehingga segala sesuatu di dalam suatu proyek 

yang tidak menambah nilai atau bisa disebut dengan pemborosan (waste). 

Pemborosan (waste) yang ditimbulkan selama proses konstruksi tidak 

hanya dapat mempengaruhi produktivitas suatu proyek, tetapi juga dipengaruhi 

oleh beberapa faktor lainnya yang terlibat dalam pelaksanaan proyek seperti  

(man, method, machine, material, environment), sehingga dapat memicu 

keterlambatan dalam penyelesaian proyek. Oleh karena itu pemborosan adalah  

salah satu faktor yang harus diminimalisir dalam pengerjaan suatu proyek.  

Penelitian ini dilakukan pada PT. Tekad Karya Abadi. Perusahaan ini 

mempunyai proyek pembuatan Pembangunan Showroom Nissan, Office dan 

Workshop yang beralamat di Jalan SM Amin Arengka II Pekanbaru. Pada proyek 

pembangunan Showroom Nissan, Office dan Workshop ini terdiri dari tiga lantai 

sehingga membutuhkan alat berat seperti craine dan eskavator ,serta menggunakan 

peralatan ayak pasir, sendok semen, molen dan lain lain. PT. Tekad Karya Abadi 

menyelesaikan pembangunan proyek dalam jangka waktu dimulai pada tanggal 3 
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Desember 2015 sampai dengan 6 Februari 2016 dan dilanjutkan kembali pada 

tanggal 15 Agustus 2016 sampai pada target pencapaian yaitu bulan Mei 2017. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pekerjaan pada proyek 

kontruksi pembangunan Showroom Nissan, Office dan Workshop . Evaluasi 

merupakan suatu penilaian atau pemeriksaan secara sistemik untuk menentukan 

atau menilai kegunaan dan sebagai bahan pengambilan suatu keputusan terhadap 

sesuatu dengan ukuran baik buruk. Serta evaluasi mengungkapkan dimana terjadi 

permasalahan. Sehingga nantinya apabila adanya perencanaan proyek dimasa 

yang akan datang dapat lebih baik dari pada proyek sebelumnya karena telah di 

evaluasi sebelumnya.  

Berdasarkan kurva S, dapat terlihat sebelumnya bahwa adanya 

keterlambatan pengerjaan proyek pembangunan Showroom Nissan, Office dan 

Workshop. Dimana pada kurva S rencana atau dapat dilihat pada garis yang 

berwarna hitam (grafik hitam) dan kurva aktual dapat dilihat pada garis yang 

berwarna biru (grafik biru). Pada kurva S ini  terlihat adanya keterlambatan 

pekerjaan proyek pembangunan Showroom Nissan, Office dan Workshop yang 

terlihat mulai pada minggu 1 bulan Desember 2015 dengan nilai deviasi -0,063 

dan minggu ke 2  sebesar -0,038 kemudian pada minggu ke 3 bulan sampai 

minggu ke 6 tidak ada terjadi keterlambatan pada proyek. Keterlambatan terjadi 

kembali yaitu pada minggu ke 7 dengan nilai deviasi sebesar -0,149 sampai ke 

minggu ke 23 dengan nilai deviasi sebesar -0,297 dan minggu ke 26 dengan nilai 

deviasi sebesar -0,025 sampai ke minggu 28 dengan nilai deviasi sebesar -1,845. 

Serta keterlambatan pengerjaan proyek terlihat juga pada mingggu ke 40 bulan 

Februari 2017 dengan nilai deviasi sebesar -0,020 sampai dengan minggu ke 54. 

Keterlambatan yang terjadi pada minggu 54 bulan Mei 2017 dengan nilai deviasi 

atau kemajuan sebesar - 22,227% yaitu dengan nilai persentase kumulatif rencana 

sebesar 100% dan persentase kumulatif aktual sebesar 77,773. Adapun kurva S 

rencana dan aktual dapat dilihat pada (Lampiran E-1).  

Berdasarkan observasi langsung ke lapangan dan wawancara yang 

dilakukan dengan  kontraktor proyek  adapun pemborosan atau waste yang 

muncul pada saat pelaksanaan proyek yaitu waste waiting. Dimana untuk 
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pemborosan waiting hal tersebut dapat dilihat dari tingginya intensitas hujan yang 

terjadi pada awal pembangunan proyek.  Serta efek tingginya intensitas hujan 

menyebabkan pekerjaan terhenti dikarenakan kondisi lapangan yang basah oleh 

hujan sehingga dapat mempengaruhi jalannya proses pengerjaan proyek. Bahan 

atau material yang dibutuhkan dalam hal ini yaitu besi dan baja belum 

terselesaikan pihak ketiga sehingga besi dan baja tidak datang tepat waktu serta 

truk pengangkut material yang terjebak kemacetan arus lalu-lintas sehingga harus 

mengantri berjam-jam menyebabkan material yang dibutuhkan datang tidak tepat 

waktu sehingga membuat pekerjaan tertunda dan mengalami keterlambatan dalam 

pengerjaan proyek. Menunggu datangnya alat-alat atau mesin yang mengalami 

kerusakan juga menjadi salah satu yang menyebabkan pemborosan. Dalam hal ini 

mesin atau alat yang mengalami kerusakan yaitu mesin gerinda tangan dan juga 

mesin bor. Perbaikan alat-alat ini juga menjadi hal yang menyebabkan 

keterlambatan.  Serta lambatnya keputusan yang diberikan owner membuat pihak 

PT.Tekad Karya Abadi tidak bisa melakukan pekerjaan yang harus dilakukan 

dalam hal ini berkaitan dengan perubahan desain yang dilakukan pihak owner. 

Oleh karena beberapa faktor yang disebutkan sebelumnya, sehingga pada 

pekerjaan berikutnya juga ikut terlambat dari jadwal yang telah direncanakan.  

 Untuk waste defect yang dapat dilihat pada proyek tersebut yaitu adanya 

pekerjaan rework atau repair bangunan dan adanya kerusakan pada material. 

Dimana pada proyek ini pos jaga yang terletak di dekat pintu masuk showroom 

harus di bongkar ulang. Hal ini dikarenakan oleh pondasi pos jaga tersebut miring 

yang disebabkan oleh pos jaga tersebut terletak di jalan masuk dan keluarnya 

kendaraan yang memasuki area proyek ini. Sehingga tanah yang ada berada di 

sekitar bangunan pos jaga mengalami penurunan dan akibatnya bangunan tersebut 

miring dan harus di bongkar ulang kembali. Sedangkan pada material yang 

mengalami kerusakan dapat dilihat dari adanya batu bata ada yang pecah, yang 

dikarenakan pada saat pemasangan dan membawa  material batu bata tersebut 

oleh para pekerja. Serta adanya material keramik yang pecah pada proyek ini 

disebabkan oleh cara pemasangan keramik dan pada saat membawa material 

keramik dari lokasi penyimpanan awal ke tempat pemasangan oleh para pekerja. 
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Sehingga ada beberapa keramik 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 tidak bisa digunakan lagi 

dan hal tersebut menyebabkan pemborosan.  

Berikut gambar waste yang terjadi pada proyek yaitu sebagai berikut: 

  
Gambar 1.1 Material (Keramik)  Gambar 1.2 Batu Batu Pecah 

yang Terbuang    

  
          Gambar 1.3 Rework  Pos Jaga           Gambar 1.4 Material Semen Mengeras 
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Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut diperlukan perbaikan 

perencanaan dengan menggunakan pendekatan Lean project management (LPM).  

Didalam Lean project management (LPM) dilakukan pengidentifikasian waste, 

resiko. Dimana konsep ini meyakini bahwa dengan mengidentifikasi dan 

mengeliminasi waste bersamaan dengan mengefisiensikan proses dapat mencapai 

suatu fase dimana customer value terpenuhi. Salah satu tahapan penting dalam 

pendekatan lean adalah identifikasi aktivitas-aktivitas mana yang memberikan 

nilai tambah dan tidak. Aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah sebaiknya 

dikurangi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas perusahaan. 

Lean project management memiliki beberapa teknik yang dapat diterapkan 

dalam pengerjaan suatu proyek diantaranya fishbone diagram  atau diagram 

tulang ikan dengan formulasi if then, matriks evaluasi, Failure Mode Effect 

Analysis (FMEA). Fishbone diagram dengan formulasi if then digunakan untuk 

mencari penyebab akar masalah yang menjadi keterlambatan proyek bak itu dari 

segi man, method, machine, environment dan materialnya. Setelah itu 

menggunakan formulasi if then yang bertujuan untuk mengetahui tindakan-

tindakan apa saja yang dapat ditempuh untuk meminimalkan atau bahkan 

menghilangkan waste yang terjadi. Matriks evaluasi digunakan untuk mengetahui 

apakah solusi yang mana yang layak dipilih dapat diterapkan sesuai dengan 

pembobotan yang dilakukan. Failure Mode Effect Analysis (FMEA) dapat 

digunakan untuk menganalisa berdasarkan potensi resiko kegagalan yang terjadi 

pada suatu proyek.  

Dari permasalahan diatas maka peneliti tertarik mengangkat judul tentang 

Evaluasi Pelaksanaan dan Pengendalian Proyek Dengan Metode LPM (Studi 

Kasus:  Proyek Pembangunan Showroom Nissan, Office dan Workshop) 

sehingga dari hasil evaluasi yang diusulkan dapat diterima dengan baik oleh pihak 

perusahaan  yang bersangkutan. 

 

 

 

 



I-6 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Permasalahan yang difokuskan pada penelitian ini adalah bagaimana 

menganalisa faktor-faktor yang dapat menghambat pelaksanaan proyek dan 

mengevaluasi pelaksanaan proyek dengan menggunakan pendekatan Lean project 

management ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengidentifikasi waste yang berpotensi terjadi pada proyek pembangunan 

Showroom Nissan, Office dan Workshop dengan memberikan langkah 

prefentif. 

2. Mengetahui tindakan yang harus diambil untuk mengurangi pemborosan 

(waste) dengan menggunakan matriks evaluasi  

3. Mengidentifikasi resiko yang berpotensi muncul selama pelaksaanaan proyek. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Peneliti 

Dapat memahami dan menambah pengetahuan baru di dunia konstruksi serta 

dapat mengaplikasikan ilmu perkuliahan yang terjadi di lapangan pekerjaan. 

2. Bagi Perusahaan 

Dapat mengurangi pemborosan dan meminimalkan pekerjaan yang tidak 

bernilai tambah untuk memaksimalkan produktivitas pekerjaan  yang terjadi 

pada pengerjaan proyek yang akan datang.  

 

1.5 Batasan Masalah 

Batasan masalah berfungsi agar penelitian yang dilakukan berfokus dari 

tujuan yang ingin dicapai. Adapun batasan masalah pada penelitian yang 

dilakukan  adalah sebagai berikut: 

1. Waste yang diamati adalah tiga macam waste cacat (defect), waktu tunggu 

(waiting), waste inventory, dari 8 macam-macam waste yang terjadi dalam 

konstruksi menurut Womack dan Jones (1996) dan 4 waste yaitu  
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Overproductin ,Unappropriate Processing, Excessive transportasion, 

Unnecessay Motion dan desain barang atau jasa yang tidak memuaskan tidak 

terjadi pada proyek pembangunan  tersebut. 

2. Penelitian ini diasumsikan bahwa detail proyek tidak ada perubahan sesuai 

dengan kontrak. 

3. Data yang digunakan hanya pada Pekerjaan Struktur, Pekerjaan Finishing 

Body Repair Lt.1, Pekerjaan Finishing Showroom Lt.2, dan Pekerjaan 

Finishing bangunan bengkel Lt. 2 dan 3 dan Bangunan Fasilitas yaitu Pos 

jaga.  

 

1.6 Posisi Penelitian 

Agar tidak terjadi penyalinan dan plagiasi maka dilampirkan penelitian-

penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian kali ini. Adapun posisi 

penelitian tugas akhir ini sebagai berikut: 

Tabel 1.1  Posisi Penelitian Tugas Akhir 

No Peneliti Judul  

Penelitian 

Metode Tujuan 

1 Itqan Archia, 

Moses L . 

Singgih 

Tahun 2012 

Penerapan Metode 

Lean Construction 

dan Penjadwalan 

Critical Chain 

Project 

Management 

Dalam 

Pembangunan 

Proyek Konstruksi 

Gedung 

Universitas Widia 

Mandala (UWM) 

Surabaya 

Lean 

Construction 

dan 

Penjadwalan 

Critical 

Chain 

Project 

Management 

Untuk mengidentifikasi waste 

yang berpotensi dan 

mengidentifikasi resiko yang 

berpotensi muncul selama 

pelaksanaan proyek, serta 

mengestimasi biaya dan waktu 

yang dibutuhan dalam 

pelaksanaan proyek. 
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Tabel 1.1  Posisi Penelitian Tugas Akhir (Lanjutan) 

No Peneliti Judul  

Penelitian 

Metode Tujuan 

2 Dominggo 

Bayu 

Baskara dan 

Bustanul 

Arifin Noer. 

Tahun 2012 

Perencanaan dan 

Pengendalian 

Proyek Periklanan 

menggunakan 

Lean Critical 

Chain Project 

Management dan 

S-Curve 

Monitoring 

Lean Critical 

Chain 

Project 

Management 

(LCCPM) 

dan S-Curve 

Monitoring 

Untuk mengatasi kondisi 

ketidakpastian yang terjadi pada 

suatu proyek, dan dapat 

memberikan value atau nilai 

tambah lebih kepadakonsumen 

dan tim proyek serta pengendalian 

dari segi biaya dengan metode S-

Curve Monitoring sehingga 

penjadwalan proyek akan menjadi 

lebih terukur. 

3 Harsha N. 

and S. 

Nagabhushan 

Tahun 2013 

Enhancing Project 

Management 

Efficiency using 

Lean Concepts 

Lean Project 

Management 

(LPM)  

Untuk mngetahui pengenalan 

konsep dasar dan  penerapan Lean 

Project Management. 

4 Shintia 

Guslika 

Lubis  

Tahun, 2017 

Evaluasi 

pelaksanaan dan 

pengendalian 

Proyek 

Menggunakan 

Metode  (LPM) 

Lean Project 

Management, 

(LPM), 

Failure 

Mode Effect 

Analysis 

(FMEA) 

Untuk mengidentifikasi waste 

yang berpotensi terjadi dengan 

memberikan langkah prefentif, 

untuk mengidentifikasi resiko 

yang berpotensi muncul selama 

pelaksanaan proyek,  

 

Berdasarkan posisi penelitian diatas dapat dilihat bahwa perbedaan antara 

penelitian ini dengan penelitian Itqan Archia, Moses L . Singgih Tahun 2012 

dapat dilihat dari metode yang digunakan. Dimana Itqan Archia, Moses L . 

Singgih menggunakan Lean Construction dan Penjadwalan Critical Chain Project 

Management serta studi kasus yang berbeda. Untuk Dominggo Bayu Baskara dan 

Bustanul Arifin Noer. Tahun 2012 perbedaannya juga terletak pada metode yang 

digunakan. Dimana  Dominggo Bayu Baskara dan Bustanul Arifin Noer. Lean 

Critical Chain Project Management (LCCPM) dan S-Curve Monitoring  dan studi 

kasusnya pada periklanan. Sedangkan Harsha N. and S. Nagabhushan Tahun 2013 

tujuannya untuk mengetahui pengenalan konsep serta penerapan Lean Project 

Management. Sedangkan untuk penelitian ini menggunakan metode Lean Project 
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Management yang didalam nya terdapat FMEA dan Fishbone diagram lebih ke 

evaluasi pengerjaan proyek pembangunan Showroom Nissan, Office dan 

Workshop oleh PT. TEKAD KARYA ABADI. 

 

1.7 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan berisi tentang uraian pembahasan dalam penelitian, 

sehingga ini dibuat dengan tujuan agar nantinya dapat dipahami isi keseluruhan 

dan pembahasannya. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut: 

BAB I    PENDAHULUAN 

Berisi tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, 

pembahasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, pembatasan 

masalah, dan sistematika penulisan. 

BAB II   LANDASAN TEORI 

 Berisikan teori-teori yang berhubungan dengan objek penelitian dan 

untuk  mendukung  materi pembahasannya. 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

Metodologi penelitian berisikan penjelasan secara sistematis langkah– 

langkah pengendalian dalam proyek pembangunan Showroom Nissan, 

Office dan Workshop oleh PT. TEKAD KARYA ABADI 

BAB IV  PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

 Berisikan tentang data–data yang diperlukan proyek pembangunan 

Showroom Nissan, Office dan Workshop oleh PT. TEKAD KARYA 

ABADI serta melakukan beberapa perhitungan perencanaan waktu serta 

biaya untuk menghasilkan solusi yang optimal. Selain itu disertai pula, 

pembahasanya. 

BAB V ANALISA 

 Berisikan tentang analisa tentang hasil dari perhitungan pada Bab 

sebelumnya yaitu pengumpulan dan pengolahan data dalam proyek 

pembangunan Showroom Nissan, Office dan Workshop oleh PT. 

TEKAD KARYA ABADI 
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BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran yang ditujukan pada 

hasil penelitian dalam proyek pembangunan Showroom Nissan, Office 

dan Workshop oleh PT. TEKAD KARYA ABADI 

 


