
BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

Pondasi tiang atau disebut juga pondasi dalam dipergunakan untuk 

konstruksi beban berat (high rise building). Sebelum melaksanakan suatu 

pembangunan konstruksi yang pertama-tama di laksanakan dan di kerjakan di 

lapangan adalah pekerjaan pondasi (struktur bawah). Pondasi merupakan suatu 

pekerjaan yang sangat penting dalam suatu pekerjaan konstruksi. Karena pondasi 

inilah yang memikul dan menahan suatu beban yang bekerja di atas nya yaitu 

beban konstruksi atas (Husna, 2012) 

Rendah nya daya dukung tanah di sebagian besar wilayah provinsi Riau 

memaksa industri konstruksi untuk memilih jenis pondasi dalam yaitu tiang 

pancang sebagai alternatif pondasi bangunan gedung bertingkat. Penggunaan 

pondasi tiang pancang yang cukup besar tentunya harus di dukung dengan 

ketersediaan tiang pancang dalam jumlah besar juga tanpa mengabaikan kualitas 

dari tiang pancang tersebut. 

UIN SUSKA Riau sedang melakukan pembangunan untuk menuju kampus 

islam yang berstandarkan world university, bangunan yang akan di bangun di UIN 

SUSKA Riau ini nanti nya di gunakan untuk menunjang proses belajar mengajar 

menjadi lebih baik lagi. Namun dalam pembangunan yang akan di lakukan ada 

sedikit kendala dan masalah dengan struktur tanah tempat pembangunan tersebut. 

Kendala nya yaitu terletak di atas tanah yang lunak, berupa gambut dan rawa. 

Dengan kondisi seperti ini maka untuk pondasi suatu pembangunan di gunakan 

lah pondasi tiang pancang agar bangunan dapat berdiri kokoh walaupun dengan 

struktur tanah yang kurang mendukung. 

Tiang pancang yang digunakan pada bangunan UIN SUSKA Riau harus 

memenuhi kualitas dan kuantitas yang memadai agar memenuhi kebutuhan dan 

meningkatkan produktivitas konstruksi. Dalam hal ini dibutuhkan peran supplier, 

perusahaan yang menyajikan tiang pancang murah dan cepat serta berkualitas. 

Jika pelaksanaan pekerjaan pondasi tiang pancang mengalami hambatan maka 
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akan berdampak buruk terhadap pelaksanaan konstruksi secara menyeluruh. Dan 

jika terjadi kegagalan pondasi maka sudah dipastikan konstruksi diatasnya juga 

akan gagal. Maka dari itu, dibutuhkan analisis Supply Chain untuk menganalisis 

kinerja rantai pasok pengadaan pondasi tiang pancang dimana harus mendapat 

perhatian serius dari berbagai pihak yang terlibat sehingga pengadaan tiang 

pancang dapat menjadi lebih efektif.  

SCM mempunyai pengaruh signifikan terhadap loyalitas dan kepuasan 

pelanggan, hal ini dikarenakan distribusi tiang pancang dapat mempengaruhi 

terhadap loyalitas dan kepuasan pelanggan dalam suatu proyek. SCOR (Supply 

Chain Operations References) Model adalah salah satu metode SCM yang dapat 

menganalisis aliran produk dan aliran informasi dari supplier hingga kepada 

pelanggan. Kelebihan Model ini dapat digunakan sebagai Business Process 

Reengineering, Benchmarking, dan Best Practices Analysis. 

Menurut wawancara dilapangan dengan MK (Manajemen Konstruksi) dari 

proyek bangunan UIN SUSKA Riau, maka disini bapak Debi, ST selaku MK 

menjelaskan sedikit tentang kendala yang mereka hadapi pada saat memesan tiang 

pancang. Adapun dari penjelasan beliau, kendala yang di hadapi pada pemesanan 

tiang pancang mengalami keterlambatan sampai di lokasi proyek. Mulanya tiang 

pancang yang mereka pesan di perkiran datang sekitar 30 hari, karna tiang 

pancang harus melalui proses penyemaian terlebih dahulu selama 28 hari agar 

beton benar-benar kuat dan tidak mengalami keretakan serta pecah pada saat di 

distribusikan dan ditanamkan, dan waktu 2 hari untuk proses pendistribusian. 

Namun hal tersebut tidak sesuai perkiraan, karna tiang pancang sampai ke proyek 

selama 33 hari, terlambat 3 hari dari waktu yang sudah di perkirakan.  

Selain masalah waktu tiang pancang yang di pesan harus lah tiang pancang 

yang berkualitas baik dan bagus, karna bangunan ini nanti nya di pergunakan 

dalam jangka waktu yang lama dan dipakai oleh orang banyak. Beliau juga 

memaparkan adapun kriteria tiang pancang yang berkualitas baik itu mempunyai 

mutu beton yang bagus, serta tiang pancang harus di produksi dengan bahan-

bahan yang kualitas bagus, seperti pasir yang baik dan semen yang berkualitas 

agar tidak mengalami keretakan dan pecah pada saat di tanamkan. 
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Sedangkan untuk proses aliran pasok yang dijelaskan oleh beliau, adapun 

tahapan dari tiang pancang ini adalah di mulai dari penyuplai, manufacture, 

distribution, dan customer. Seperti pada gambar aliran pasok di bawah ini.  
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Produksi Tiang 
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bahan
 UIN SUSKA Riau

 
Gambar 1.1 Contoh aliran Rantai Pasok Tiang Pancang 

 

Dari gambar aliran pasok tiang pancang tersebut bisa kita lihat bagaimana 

proses awal pembuatan tiang pancang sampai di distribusikan, hingga di gunakan 

oleh customer. Mulai dari pembelian bahan, percetakan, serta pendistribusian ke 

pemakai. Ole karna itu disni kita perlu menganalisis pada proses manakah terjadi 

nya keterlambatan pemasokan tiang pancang pada proyek pembangunan UIN 

SUSKA Riau. 

Berikut ini gambar atau dokumentasi yang di dapat dari penelitian 

pembangunan gedung UIN SUSKA Riau dilapangan. Adapun gambar yang di 

ambil adalah gambar tiang pancang yang digunakan dan gedung yang masih 

dalam tahap penyelesaian. 

       
Gambar 1.2 Pembangunan Proyek UIN        Gambar 1.3 Pembangunan Proyek UIN 
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    Gambar 1.4 Pembangunan Proyek UIN         Gambar 1.5 Pembangunan Proyek UIN 

Pada gambar di atas terlihat struktur tanah pembangunan proyek UIN 

SUSKA Riau begitu lunak yang membuat pekerja harus melakukan penimbunan 

terlebih dahulu sebelum di lakukan nya pembangunan. Hal ini membuat pekerja 

harus menggunakan tiang pancang yang memenuhi kualitas dan kuantitas yang 

memadai agar memenuhi kebutuhan dan meningkatkan produktivitas konstruksi. 

Namun di segi lain pekerja juga harus memperhatikan budge untuk pengadaan 

tiang pancang agar tidak mengalami kerugian. 

Berdasarkan observasi dan wawancara di lapangan, penyuplai tiang 

pancang dari proyek pembangunan UIN SUSKA Riau ada 2 perusahaan 

penyuplai, yang pertama PT Riau Sakti minfailent dan PT kunango jantan. Dari 2 

penyuplai yang berbeda ini tentunya mempunyai kualitas tiang pancang yang juga 

berbeda dan tentu tidak sama. Oleh karna itu untuk melihat kualitas tiang pancang 

mana yang lebih baik dan bagus maka di lakukan lah penelitian serta 

perbandingan analisis supply chain tiang pancang dengan menggunakan metode 

SCOR pada perusahaan PT Riau Sakti minfailent dan PT kunango jantan sebagai 

penyuplai tiang pancang.  

Permasalahan penelitian yang kita temui di lapangan yaitu berupa analisis 

supply chain untuk menganalisis kinerja rantai pasok pengadaan pondasi tiang 

pancang. Oleh karna itu perlu di lakukan nya penelitian terkait pengadaan rantai 

pasok tiang pancang. 
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1.2 Rumusan Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang diatas maka didapatkan rumusan masalah yaitu 

perlu adanya analisis supply chain untuk menganalisis kinerja rantai pasok 

pengadaan pondasi tiang pancang yang berkualitas dengan menggunakan model 

SCOR pada proyek pembangunan di UIN SUSKA Riau. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari laporan penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Untuk menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan 

berdasarkan strategi rantai pasok tiang pancang menggunakan model 

SCOR. 

2. Untuk mengetahui kinerja rantai pasok dari tiang pancang 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi Penulis 

Sebagai bahan peningkatan kemampuan dalam menganalisis masalah dan 

menambah pemahaman mengenai tema yang menjadi fokus penelitian. 

Serta itu, penelitian ini dapat digunakan untuk memperdalam di bidang 

pemesaran dan implementasi atas teori yang telah didapatkan selama 

perkuliahan. 

2. Bagi Pelaku Pengadaan Proyek 

Hasil penelitian ini dapat menjadi pertimbangan dan dasar yang objektif 

pengambilan keputusan dalam membuat atau mengembangkan strategi 

pembangunan proyek untuk kedepan nya. 
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1.5 Batasan Masalah 

Agar masalah yang diteliti tidak meluas pada permasalahan lainnya oleh 

karena itu diberikan batasan masalah sebagai berikut: 

1. Penelitian dilakukan hanya di proyek UIN SUSKA Riau  

2. Penelitian yang dilakukan hanya berupa aliran pasok dan kualitas tiang 

pancang pada Proyek pembangunan di UIN SUSKA Riau 

3. Data yang digunakan hanya pada Pekerja pembangunan dan penanaman 

pondasi tiang pancang, MK dan Kontraktor di proyek UIN SUSKA Riau  

 

1.6  Posisi Penelitian 

Posisi penelitian (5 Penelitian) 

No Judul dan Penulis Permasalahan Metode Hasil 

1 Pengukuran Kinerja 

Manajemen Rantai 

Pasokan dengan 

SCOR Model 9.0  

(Studi Kasus di PT 

Indocement Tunggal 

Prakarsa Tbk) (Anas 

Mutakin) 

Mencari tahu 

bagaimana struktur 

rantai pasokan 

produk semen PT 

ITP Tbk dan 

mencari tahu 

Bagaimana  

pengukuran  kinerja  

terhadap  

manajemen  rantai  

pasok  di  PT  ITP  

Tbk  

dengan model SCOR 

versi 9.0 

Supply 

Chain 

Management 

(SCM) 

Model Scrol 

9.0 

Mengetahui 

struktur rantai 

pasokan produk 

semen PT ITP 

Tbk dan 

pengukuran  

kinerja  terhadap  

manajemen  rantai  

pasok  di  PT  ITP  

Tbk  

dengan model 

SCOR versi 9.0 

2 Analisis Integrasi 

Supply Chain 

Management (SCM) 

terhadap kinerja dan 

daya saing pada 

industri konstruksi 

(Studi kasus 

kontraktor-

kontraktor di daerah 

banten dan DKI 

Jakarta (Andi 

maddepunggeng) 

Untuk 

meningkatkan daya 

saing perusahaan 

dengan 

mengembangkan 

beberapa dimensi 
Supply Chain 

Management 

Supply 

Chain 

Management 

(SCM) 

Mendapatkan 

kelemahan-

kelemahan dari 

perusahaan 

konstruksi yang 

kemudian dapat di 

perbaiki untuk 

meningkatkan 

daya saing 

3 pengukuran 

performansi supply 

chain dengan 

menggunakan  

supply chain 

operation reference 

melakukan 

pengukuran terhadap 

performansi supply 

chain  

yang  melibatkan  

semua  pihak  yang  

SCM 

Model Scrol 

AHP 

OMAX 

mendapatkan  

performansi  

supply  chain  

perusahaan  secara  

keseluruhan  

adalah  sebesar  
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(scor) berbasis 

analytical  

hierarchy process 

(ahp) dan objective 

matrix (omax) 

(Nikita Hanugrani) 

ada di PT. Indonesia 

Tobacco  

7,85.  

Dengan  

melakukan 

pembobotan  

menggunakan  

AHP dan 

perhitungan 

scoring system 

menggunakan 

OMAX 

 

 

4 Pengukuran kinerja 

supply chain 

Berbasis SNI ISO 

9001:2008 dengan 

Pendekatan SCOR 

(Yurniar Supanggi 

Rica) 

 

Mengetahui masalah 

yang sering terjadi 

terhadap indikator 

kinerja yang kurang 

maksimal 

SCM 

Pendekatan 

Score 

Dapat 

memberikan 

rekomendasi 

perbaikan untuk 

indikator kinerja 

yang kurang 

maksimal 

5 pengukuran kinerja  

supply chain 

management 

dengan pendekatan  

supply chain 

operation reference 

(scor) (Latifa Dinar 

wiragingtyas 

mengevaluasi 

jaringan  

supply chain agar 

dapat 

mengidentifikasi 

indikator mana yang 

memerlukan 

perbaikan 

 

SCM 

Score 

Mendapatkan 

identifikasi 

indikator mana 

yang memerlukan 

suatu perbaikan 

 

1.7 Sistematika  Penulisan 

Untuk mempermudah pembahasan masalah maka dibuat suatu sistematika 

yang dapat menggariskan secara jelas, adapun penulisannya sebagai berikut: 

 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab pendahuluan berisi tentang pembahasan latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan Penelitian, manfaat Penelitian, batasan masalah, 

posisi penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI  

  Landasan teori mencakup semua teori serta prinsip yang digunakan 

untuk membahas permasalahan yang akan dibahas dalam laporan 

Tugas Akhir ini. 

BAB III     METODOLOGI PENELITIAN 
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 Metodologi penelitian menjelaskan mengenai langkah-langkah yang 

digunakan dalam proses Penelitian yang dilakukan dalam pelaksanaan 

laporan Penelitian. 

BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

Pada bab ini disajikan data hasil Penelitian yang diperoleh dari hasil 

pendataan pada tentang tiang pancang dan data yang diperlukan untuk 

menganalisis Supply Chain pada Industri Konstruksi menggunakan model 

Score serta hasil dari permasalahan tersebut di proyek pembangunan 

lab dan ruang kelas. 

BAB V ANALISA PENGOLAHAN DATA 

 Bab ini berisikan tentang hasil dari analisa pengolahan data pada bab 

sebelumnya yang didapat dan kemudian dijelaskan maksud dari hasil 

tersebut. 

BAB VI PENUTUP 

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-

saran dari penulis laporan untuk perbaikan Penelitian di masa yang 

mendatang. 

 


