
 

   BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

Indonesia adalah salah satu negara maritim dan berada di kawasan tropis 

yang tepat dibawah garis khatulistiwa, menjadikan Indonesia sebagai kawasan 

perairan terbesar dan pertanian. Hal tersebut mendorong pemerintah dalam 

melakukan pengembangan dan pembangunan di sektor-sektor terkait. Banyak 

proyek yang mulai dianggarkan pemerintah untuk menjadikan Negara yang 

berdaulat dan maju ditengah perkembangan zaman. Salah satu sektor yang sangat 

besar dan menjadi fokus pemerintah ialah pertanian, untuk itu proyek-proyek yang 

menjadi penunjang pertumbuhan pertanian mulai dibangun.  

Banyak faktor yang mempengaruhi kemajuan pertanian dimana salah 

satunya ialah sumber daya air yang memadai. Sumber daya air adalah salah satu 

unsur yang harus disediakan dalam strategi pembangunan dan pengembangan 

pertanian. Maka sistem irigasi merupakan suatu uapaya pemerintah sebagai satu 

kesatuan yang tersusun dari berbagai komponen, menyangkut upaya penyediaan, 

pembagian, pengelolaan dan pengaturan air dalam rangka meningkatkan produksi 

pertanian (Dewi dkk, 2014). 

Proyek merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dengan waktu dan 

sumber daya terbatas untuk mencapai hasil akhir yang telah ditentukan. Selain itu 

proyek ialah suatu proses merencanakan, m+esuai dengan tuntutan dan sifat 

kegiatan proyek, suatu kegiatan yang dinamis dan berbeda dengan kegiatan 

operasional rutin (Rani, 2016). 

Proyek dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari masalah yang sering 

muncul yaitu pemborosan (waste). karena setiap pelaksanaan proyek konstruksi 

tidak lepas dari berbagai kendala ataupun kegagalan konstruksi atau pemborosan, 

yang di sebabkan oleh rendahnya kinerja ataupun produktivitas para tenaga kerja, 

perencanaan proyek yang kurang matang, anggaran yang membengkak, dan juga 

spesifikasi yang tidak sesuai. Walaupun kegagalan tersebut tidak dapat dilihat 
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secara nyata, namun jika berlangsung dengan intensitas yang besar dan terus-

menerus maka kegagalan tersebut dapat terakumulasi dan dampaknya akan 

terlihat pada akhir proyek. Misalnya  keterlambatan pengerjaan proyek dari jadwal 

yang direncanakan dan penambahan anggaran biaya dari yang semula 

direncanakan (Untu, 2014). 

Penelitian ini dilakukan pada proyek pembangunan rehabilitasi atau 

pemelihaaraan jaringan irigasi sawah di Desa Lubuk Pauh Kecamatan Gunung 

tujuh Kabupaten Kerinci. Proyek pembanguna irigasi ialah proyek Dinas 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Kerinci sesuai 

dengan penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2018. Proyek ini 

dikerjakan oleh CV. Primadona Alam Sakti sebagai kontaktor  atau pemenang 

tender sesuai dengan surat berita acara pengumuman pemenang Nomor : 

13/BAUP/POKJA/SDA-PUPR/2018 tentang penunjukan sekaligus pelaksanaan 

kegiatan konstruksi pembangunan irigasi yang telah lulus melalui tahapan seleksi 

evaluasi penawaran, administrasi, harga, dan kualifikasi. 

Proyek pembangunan rehabilitasi atau pemeliharaan irigasi di Desa Lubuk 

Pauh ditargetkan selesai selama 140 hari kerja. CV. Primadona Alam sakti 

memulai kegiatan proyek pada tanggal 30 Juli 2018. CV. Primadona Alam Sakti 

telah berdiri lebih kurang 7 tahun sesuai dengan akta notaris atau PPAT pada 

tanggal 17 November 2011. Dari hasil wawancara bahwa CV. Primadona Alam 

Sakti telah banyak malakukan proyek pembangunan, tidak hanya proyek irigasi 

namun juga proyek pembangunan rumah, kantor, jalan, fasilitas umum dan lain-

lain. 

Proyek pembangunan irigasi rehabilitasi atau pemeliharaan di Desa Lubuk 

Pauh tidak terlepas dari banyak pemborosan (waste) yang terjadi. Hal ini sesuai 

dengan observasi yang dilakukan langsung dilapangan. Dimana terdapat kendala- 
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kendala dan juga kegiatan yang seharusnya tidak terjadi, dapat dilihat pada 

Tabel waste 1.1.  

Tabel 1.1 Waste Pembangunan Irigasi Lubuk Pauh 

Jenis Waste Uraian Waste yang Terjadi 

Overproduction  

Defects Peletakan batu pondasi yang salah 

Inventory 

Semen diletakan ditempat terbuka 

Perkakas tidak diletekan dengan rapih 

Tidak ada gudang khusus tempat penyimpanan alat 

dan material 

Mesin pompa air rusak 

Ember banyak pecah 

Concrete mixer rusak 

Transportations 

Permukaan yang tidak rata 

Akses jalan turun-naik 

Material yang jauh dari jangkauan perkerja 

Motion 

Material berat yang dibawa tampa alat bantu dan jauh 

dari tempat kerja 

Pengangkutan yang berulang-ulang 

Berbicara saat bekerja 

Terlalu santai saat bekerja 

Pekerja tidak hati-hati 

Material  berat yang sudah di kerjakan, kemudian di 

bongkar kembali  

Waiting 

Menunggu perbaikan mesin pompa air 

Cuaca yang berubah tiba-tiba 

Material besi yang kurang 

Menuggu pengecekan labor (kualitas material yang 

akan digunakan) 

Mandor yang terlambat datang 

Menunggu pekerjaan yang belum selesai 

Keterlambatan pintu air irigasi  

Keterlambatan alat berat (Excavator)  

Unnecessary 

Proceses 

 

Duduk atau baring-baring saat jam kerja 

Memasak pada saat jam kerja 

Menggunakan ear phone saat bekerja (mendengarkan 

musik) 

Isitirahat saat jam kerja 

Tidak melakukan aktifitas saat jam kerja karena tidak 

diawasi mandor 

Merokok saat jam kerja 
Sumber : Pengumplan Data Proyek Irigasi Lubuk Desa Pauh (2018) 
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 Berdasarkan tabel waste di atas, bahwa waste yang sering muncul pada 

pelaksaanaa proyek ialah Waiting. Kondisi cuaca yang sering berubah-ubah 

mengakibatkan terhentinya proses kegiatan, hal ini sering terjadi mengingat 

kondisi tempat pelaksanaan proyek yang berada di dataran tinggi dekat dengan 

pengunungan, dan hampir setiap hujan tidak ada aktivitas yang dilakukan. Selain 

itu kerusakan mesin yang mengakibatkan kegiatan menjadi tertunda karena 

perbaikan. Kekurangan-kekurangan material juga berakibat terhadap aktivitas 

kegiatan yang seharunya tidak terjadi. Faktor lainnya yang juga terjadi ialah 

keterlabatan mandor yang sampai ke lokasi proyek sehingga kegiatan tidak 

terlaksana dengan baik dan setiap melakukan pengecoran selalu menunggu hasil 

dari labor dan pengawasan konsultan konstruksi yang tidak berada ditempat. 

Selalin itu diawal memulai kegiatan proyek juga terjadi  keterlambatan alat berat 

(excavator) yang berakibat pada penudaan pelaksaan kegiatan. 

 Waste yang juga sering terjadi pada pelaksanaan proyek ialah waste 

Motion dan Unnecessary Proses. Hal ini dapat dilihat dari tabel dimana pada 

waste motion material yang berat tidak diangakat dengan alat bantu dan dilakukan 

dengan berulang-ulang. Hal ini dapat mengakibatkan pekerja mudah lelah dan 

banyak istirahat. Selain itu banyak pekerja yang melakukan aktivitas pekerjaan 

dengan terlalu santai dan juga terkadang tidak berhati-hati. Pekerjaan yang sudah 

dilakukan namun dengan pengawasan yang kurang, juga berakibat terhadap 

perobahan yang terjadi, dimana tidak sesuai dengan arahan dan petunjuk serta 

kualisifikasi. 

 Waste Unnecessary Proses juga sering terjadi pada pelaksanaan proyek 

dimana pekerja sering melakukan isitirahat saat jam kerja serta duduk-duduk saat 

bekerja, tidak hanya itu terkadang juga baring-baring. Hal ini terjadi karena 

kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh mandor dan teguran yang diberikan. 

Tidak hanya itu pekerja sering melakukan aktivitas pekerjaan sambil merokok, hal 

ini dapat mengurangi konsentrasi dan ketelitian saat bekerja.  Selain itu kegiatan 

yang tidak perlu dilakukan saat jam kerja ialah memasak dan sebenarnya tidak 

memberikan nilai tambah terhadap suatu pekerjaan. 
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Berikut gambar waste yang terjadi pada proyek pembangunan rehabilitasi 

atau pemeliharaan jaringan irigasi Lubuk Pauh. 

Gambar 1.1 Pengangkatan Ulang 

Material Batu 

 

Gambar 1.2 Mesin Pompa Air Rusak 

Gambar 1.3 Istirahat Saat Jam Kerja  

 

Gambar 1.4 Menuggu Perbaikan Mesin 

Concrete mixer 

Waste yang terjadi pada proyek tesebut perlu di kurangi dengan 

pendekatan-pendekatan metode lean construction. Konsep lean sendiri merupakan 

buah pemikiran dari lean thinking yang di populerkan oleh Toyota,s Chief 

Engineer, Taiichi Ohno dalam Toyota production system. Suatu kunci utama dari 

prinsip lean seperti yang tertulis dalam “Toyota Production System” adalah 

identifikasi kegiatan-kegiatan menjadi dua golongan yaitu kegiatan yang 

memberikan nilai tambah dan kegiatan yang tidak perlu (pemborosan). Dengan 

melakukan identifikasi pada setiap kegiatan yang terlibat, maka kegiatan yang 
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mendatangkan manfaat bagi konsumen dapat ditingkatkan, sementara kegiatan 

yang merupakan pemborosan dapat direduksi. Istilah Lean Construction pertama 

diajukan oleh Koskela (1992) yang berpendapat bahwa industri jasa konstruksi 

harus bergerak dengan pemikiran Lean untuk meningkatkan filosofi produksi 

yang ada selama ini. Konsep ini diperlukan ketika konsep produksi Lean untuk 

manufaktur tidak cocok digunakan pada sifat dan karakteristik proyek konstruksi 

(Sugiantari dkk, 2015) 

 Penerapan pada lean construction terhadap proyek konstruksi memiliki 

beberapa teknik pemecahan permasalahan, namun dalam penelitian ini teknik 

yang digunakan sesuai dengan pokok permasalahan. Big picture mapping 

digunakan untuk mengetahui aliran meterial dan iformasi proyek, kemudian 

melakukan identifikasi waste sesuai dengan kodisi ril pada pelaksanaan proyek 

dengan brainstorming, melakukan identifikasi terhadap faktor-faktor penyebab 

waste mengunakan metode RCA (Root Cause Analysis) dan menentukan langkah 

perbaikan. Setelah itu dilakukan penilian terhadap resiko dari jenis waste yang 

terjadi mengunakan metode (FMEA). Selanjutnya menganalisa dari dua sudut 

padang, pertama menganalisa melalui pengolahan data pendekatan lean 

constructions diatas dan pandangan islam terhadap pemborosan atau perilaku 

boros.   

Boros adalah suatu sikap yang sangat dilarang dalam Islam karena hal 

tersebut akan banyak menimbulkan ketidak seimbangan seorang muslim. 

Pendapat terkuat adalah berkaitan dengan segala jenis pembelanjaan yang tidak 

diizinkan oleh syara' untuk kepentingan agama ataupun kepentingan dunia. Allah 

SWT menjadikan harta sebagai sarana untuk menegakkan kemaslahatan hamba 

Nya. Sikap mubazir akan menghilangkan kemaslahatan, baik kemaslahatan 

pribadi ataupun orang lain (Sulaiman, 2014). 

Salah satu ayat yang menjelaskan tentang sifat boros atau perilaku yang 

berlebihan pada surat Al-Isra ayat 27 yang berbunyi: 
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Artinya :  

Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan 

syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya (Q.S Al-Isra [27] : 17). 

  

Adapun judul pada penelitian ini berdasarkan permasalahan yang telah 

dijelaskan diatas ialah “Mereduksi Waste Konstruksi dengan Pendekatan Lean 

Construction dan Pandangan Islam pada Proyek Irigasi di Desa Lubuk Pauh 

(Studi Kasus CV. Primadona Alam Sakti)”. Tentunya hasil dari penelitian ini 

diharapkan dapat menjadi evaluasi bagi kontraktor untuk proyek selanjutnya. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas yang telah diuraikan maka 

dapat dirumuskan masalah yang ada ialah bagaimana Mereduksi Waste 

Konstruksi dengan Pendekatan Lean Construction dan Pandangan Islam pada 

Proyek Irigasi di Desa Lubuk Pauh (Studi Kasus CV. Primadona Alam Sakti)? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan yang ingin di capai pada penelitian di proyek 

jaringan irigasi sawah di Desa Lubuk Pauh oleh CV. Primadona Alam Sakti ini 

ialah, sebagai berikut: 

1. Mengidentifikasi 7 jenis waste yang terjadi pada pelaksanaan proyek.  

2. Memberikan usulan atau rekomendasi terhadap pelaksanaan proyek sebagai 

bahan perbaikan proyek yang akan datang.  

3. Melihat dan mengetahui sudut pandang islam terhadap pemborosan (waste) 

dalam pelaksanaan proyek. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun penelitian ini tentunya yang diharapkan menjadi bermanfaat bagi 

lembaga yang diamati serta masyarakat luas. Dengan adanya kegiatan penelitian 

ini tentunya dapat juga bermanfaat bagi kedua belah pihak. 
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1.4.1 Manfaat Bagi Peneliti  

Adapun manfaat yang didapatkan bagi peneliti ialah sebagai berikut: 

1. Mengetahui aplikasi dan menambah wawasan dari ilmu lean contruction 

dalam suatu proyek konstruksi dan pandangan islam terhadap perilaku boros. 

2. Mengetahui waste yang terjadi dalam suatu pelaksanaan proyek konstruksi. 

 

1.4.2 Manfaat Bagi Perusahan 

Adapaun manfaat yang didapatkan bagi perusahaan ialah sebagai berikut : 

1. Mengetahui jenis-jenis waste yang berpotensi muncul dalam pelaksanaan 

proyek. 

2. Dapat menjadi bahan rujukan dan perbaikan terhadap proyek selanjutnya. 

3. Dapat menjadi bahan evaluasi terhadap kinerja dan pencapaian dalam 

pelaksaanaan proyek. 

 

1.5 Batasan Masalah 

Batasan masalah berfungsi untuk penelitian yang dilakukan berfokus pada 

tujuan yang ingin dicapai dan penelitian tidak terlalu luas cangkupannya dan tetap 

pada tema penelitian, ialah sebagai berikut:  

1. Penelitian dilakukan pada proyek pelaksaan pembangunan rehabilitasi atau 

pemeliharaan irigasi di Desa Lubuk Pauh oleh CV.Primadona Alam Sakti. 

2. Waste  yang diidentifikasi adalah yang terjadi pada pelaksanaan proyek. 

3. Waste yang diamati adalah 7 macam yaitu overproduction, defect, Waiting, 

Transportation, Inventory, Motion, dan  Unnecessary Proses dari 7 waste 

Shigeo Shingo.   

 

1.6 Posisi Penelitian 

Posisi penelitian bertujuan untuk meihat posisi dari penelitain sebelumnya, 

agar tidak terjadi plagiat, posisi penelitian ialah sebagai berikut:  
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Tabel 1.2 Posisi Penelitian 

No. Peneliti Judul Penelitian Metode Tujuan 

1 

Dian 

Artika, 

Tahun 2014 

Penerapan Metode 

Lean Project 

Management dalam 

Proyek Konstruksi 

pada Pembangunan 

Gedung DPRD 

Kabupaten Ogan Ilir 

Analisi FMEA, 

CCPM, Lean 

Project 

Management 

Untuk meminimasi 

waste, mengidentifikasi 

permasalahan risiko, serta 

mengestimasi segala 

kebutuhan yang berkaitan 

dengan proyek. 

2 

Evi 

Febianti, 

Lely 

Herlina, 

Aditya 

Faisal, 

Tahun 2015 

Analisis Proyek 

Konstruksi 

Menggunakan Critcal 

Chain Project 

Management dan  Lean 

Construction Untuk 

Meminimasi Waste    

WBS, VSM, 

FMEA, RCA, 

PRM, CCPM, 

Lean Project 

Management 

Untuk memberikan 

rekomendasi atau 

perbaikan yang dapat 

direkomendasikan untuk 

mengurangi masing-

masing potensi risiko. 

3 

Lailatul 

Syifa 

Tanjung. 

Tahun 2017 

Penerapan Metode 

Lean Project 

Management dalam 

Perencanaan Proyek 

Konstruksi pada 

Pembangunan 

Penyediaan Air Bersih 

di Kota Pekanbaru 

Lean Project 

Management, 

Critical Chain 

Project 

Management 

(CCPM), 

Failure Mode 

Effect Analysis 

(FMEA) 

Untuk mengidentifikasi 

waste yang berpotensi 

terjadi dengan 

memberikan langkah 

prefentif, untuk 

mengidentifikasi resiko 

yang berpotensi muncul 

selama pelaksanaan 

proyek, serta 

mengestimasi biaya dan 

waktu yang dibutuhan 

dalam pelaksanaan 

proyek. 

4 

Shintia 

Guslika 

Lubis 

Tahun, 

2017 

Evaluasi pelaksanaan 

dan pengendalian 

Proyek Menggunakan 

Metode Lean Project 

Management (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  
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Tabel 1.2 Posisi Penelitian (Lanjutan) 

No. Peneliti Judul Penelitian Metode Tujuan 

5 

Ahmad 

Rifqi, 

Tahun 2018 

Mereduksi Waste 

Konstruksi dengan 

Pendekatan Lean 

Construction dan 

Pandangan Islam pada 

Proyek Irigasi di Desa 

Lubuk Pauh (Studi 

Kasus CV. Primadona 

Alam Sakti) 

Brainstormi ng, 

FMEA , RCA, ,  

Lean 

Construction 

Melihat waste yang 

berpotensi muncul pada 

pelaksanaan proyek dan 

melakukan usulan atau 

rekomendasi perbaikan 

terhadap pelaksaan 

proyek yang akan datang 

dengan pendekatan lean 

construction dan 

pandangan islam 

 

1.7 Sistematika Laporan 

Sistematika penulisan laporan penelitian dengan judul “Mereduksi Waste 

Konstruksi dengan Pendekatan Lean Construction dan Pandangan Islam 

pada Proyek Irigasi di Desa Lubuk Pauh (Studi Kasus CV. Primadona Alam 

Sakti)” dapat dilihat sebagai berikut: 

BAB I    PENDAHULUAN 

Berisi tentang latar belakang permasalahan penelitian, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, posisi 

penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II   LANDASAN TEORI 

 Berisikan tentang teori-teori yang berhubungan dengan objek penelitian 

dan untuk mendukung materi pembahasan khususnya tentang 

manajemen proyek dan lean construction. 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

Metodologi penelitian berisikan penjelasan secara sistematis langkah– 

langkah penelitian pada proyek pembangunan Irigasi di Desa Lubuk 

Pauh (Studi Kasus CV. Primadona Alam Sakti). 

BAB IV  PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

 Berisikan tentang pengumpulan data yang diperoleh pada saat 

penelitian kemudian dilakukan tahapan pengolahan data sesuai dengan 
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metode dan pendekatan lean contruction pada proyek pembangunan 

Irigasi di Desa Lubuk Pauh (Studi Kasus CV. Primadona Alam Sakti).. 

BAB V ANALISA 

 Berisikan tentang analisa tentang hasil dari pengolahan data yang telah 

dilakukan pada Bab sebelumnya. Hasil dari analisa ini untuk melihat 

atau merincikan faktor-faktor waste yang terjadi.  

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran yang ditujukan pada 

hasil penelitian dalam proyek pembangunan Irigasi di Desa Lubuk Pauh 

(Studi Kasus CV. Primadona Alam Sakti). 

 


