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2.1 Irigasi 

Pembangunan irigasi merupakan salah satu bidang program pembangunan 

yang sejak lama menjadi perhatian dan bagian dari agenda pembangunan yang 

dilaksanakan pemerintah dari tahun ketahun. Berbagai hasil yang telah di peroleh 

dari program yang telah dilaksanakan pemerintah selama ini baik berupa sistem 

irigasi dengan prasarananya maupun kelembagaan pendukung dan kemampuan 

teknologi yang terus megalami perkembangan. Keberhasilan program 

pembangunan sub sektor irigasi memberi sumbangan penting dalam peningkatan 

produksi pangan sehingga kebutuhan pangan nasional dapat dicukupi hingga saat 

ini, meskipun pada tahun-tahun tertentu masih harus di lengkapi dengan impor 

(Febriani, 2015). 

Langkah awal pemerintah dalam meningkatkan produktivitas pertanian 

yaitu dengan menjalankan sesuatu kebijakan irigasi sebagai pendukung ketahanan 

pangan nasional. Upaya ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan beras 

masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan petani padi. Irigasi merupakan salah 

satu faktor yang telah diakui memberi sumbangan penting bagi peningkatan 

produktivitas pangan, khusunya beras di Indonesia. Sistem irigasi yang 

ditambahkan pada sawah tadah hujan baru terjadi pada penghujung millennium 

pertama oleh masyarakat tani sendiri. Pemerintah mengeluarkan undang-undang 

tentang irigasi yaitu berdasarkan pemerintah No. 20 Tahun 2006 Pasal 2 yaitu : 

“fungsi irigasi telah ditetapkan yaitu mendukung produktivitas usaha tani guna 

meningkatkan produksi pangan dalam ketahanan pangan nasional dan 

kesejahteraan masyarakat khususnya petani yang diwujudkan melalui 

keberlanjutan sistem irigasi” (Febriani, 2015). 

Tujuan utama proyek irigasi adalah mengatur distribusi air untuk 

pertanian. Di samping itu proyek irigasi dimaksudkan juga untuk pengendalian 

banjir di musim hujan, menjaga kelestarian sumber-sumber air dan lingkungan. 

Proyek irigasi dapat juga dikaitkan dengan penyediaan air untuk pembangkitan 
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tenaga listrik , perikanan, penyediaan air tawar, turis, dan lain-lain (Gray dkk, 

1988). 

 

2.2 Manajemen Proyek 

Kegiatan proyek dapat diartikan sebagai satu kegiatan sementara yang 

berlangsung dalam jangka waktu terbatas, dengan alokasi suber daya tertentu dan 

dimaksudkan untuk menghasilkan produk atau deliverable yang kriteria mutunya 

telah digariskan dengan jelas. Lingkup (Scope) tugas tersebut dapat berupa 

bangunan pabrik, pembuatan produk baru atau pelaksanaan penelitian dan 

pengembangan (Soeharto, 1999). 

Proyek merupakan suatu aktivitas atau usaha yang kompleks, tidak rutin, 

dibatasi oleh waktu, anggaran, resource, dan spesifkasi performansi yang 

dirancang untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Sebuah proyek juga dapat 

diartikan sebagai upaya atau aktivitas yang diorganisasikan untuk mencapai 

tujuan, sasaran dan harapan-harapan penting dengan menggunakan anggaran dana 

serta sumber daya yang tersedia, yang harus diselesaikan dalam jangka waktu 

tertentu (Nurhayati, 2010). 

Proyek selalu melibatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Senantiasa 

dibutuhkan pemberdayaan sumber daya yang tersedia, yang diorganisasikan untuk 

mencapai tujuan, sasaran, dan harapan penting tertentu. Aktivitas atau kegiatan-

kegiatan pada proyek merupakan sebuah mata rantai, yang dimulai sejak 

dituangka ide, direncanakan, kemudian dilaksanakan, sampai benar-benar 

memberikan hasil yang sesuai dengan perencanaannya yang semula (Nurhayati, 

2010).  

Manajemen proyek adalah proses merencanakan, mengorganisir, 

memimpin, dan mengendalikan sumber daya perusahaan untuk mencapai sasaran 

jangka pendek yang telah ditentukan. Manajemen proyek tumbuh karena 

dorongan mencari pendekatan pengelolaan yang sesuai dengan tuntutan dan sifat 

kegiatan proyek, suatu kegiatan yang dinamis dan berbeda dengan kegiatan 

operasionil rutin (Rani, 2016). 
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Adapun ciri-ciri dari pokok pelaksanaan kegiatan dalam suatu proyek 

konstruksi ialah sebagai berikut (Soeharto, 1999) : 

1. Bertujuan menghasilkan lingkup (scope) tertentu berupa produk akhir atau 

hasil kerja akhir. 

2. Dalam proses mewujudkan lingkup di atas, ditentukan jumlah biaya, jadwal, 

serta kriteria mutu. 

3. Bersifat sementara, dalam arti umurnya dibatasi oleh selesainya tugas. Titik 

awal dan akhir ditentukan dengan jelas. 

4. Nonrutin, tidak berulang-ulang. Macam dan intensitas kegiatan berubah 

sepanjang proyek berlangsung. 

Sasaran proyek pada proses pencapaian tujuan tersebut terbagi dalam 3 

perihal  atau disebut Triple Constraint yaitu sebagai berikut  (Soeharto, 1999) :  

1. Anggaran 

Proyek harus diselesaikan dengan biaya yang tidak melebihi anggaran. Untuk 

proyek-proyek yang melibatkan dana dalam jumlah besar dan jadwal 

pengerjaan bertahun-tahun, anggarannya tidak hanya ditentukan secara total 

proyek, tetapi dipecah atas komponen-komponennya atau perperiode tertantu 

(misalnya, per kuartal) yang jumlahnya disesuaikan dengan keperluan. 

Dengan demikian, proyek pun harus memenuhi sasaran anggaran per periode. 

2. Jadwal 

Proyek harus dikerjakan sesuai dengan kurun waktu dan tanggal akhir yang 

telah ditentukan. Bila hasil akhir adalah produk baru, maka penyerahaannya 

tidak boleh melewati batas waktu yang ditentukan. 

3. Mutu 

Produk atau hasil kegiatan proyek harus memenuhi spesifikasi dan kriteria 

yang dipersyaratkan. Sebagai contoh, bila hasil kegitan proyek tersebut berupa 

instalasi pabrik, maka kriteria yang harus dipenuhi adalah pabrik harus mampu 

beroperasi secara memuaskan dalam kurun waktu yang telah ditentukan. 
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2.2.1 Macam Proyek 

Dilihat dari komponen kegiatan umanya macam-macam pelaksanaan 

proyek dapat dikelompokan sebagai berikut (Soeharto, 1999): 

1. Proyek Engineering Konstruksi 

Komponen kegiatan utama jenis proyek ini terdiri dari pengkajian kelayakan, 

desain engginering, pengadaan, dan konstruksi. 

2. Proyek Engginering Manufaktur 

Proyek ini dimaksudkan untuk menghasilkan produk baru. Jadi, produk 

tersebut adalah hasil usaha kegiatan proyek. Dengan kata lain, proyek 

manufaktur merupakan proses untuk menghasilkan produk baru. Kegiatan 

utamanya meliputi desain engginering, pengembangan produk (product 

development), pengadaan, manufaktur, perakitan, uji coba fungsi yang 

dihasilkan. 

3. Proyek Penelitian dan Pengembangan 

Proyek penelitian dan pengembangan (research and development) bertujuan 

melakukan penelitian dan pengembangan dalam rangka menghasilkan suatu 

produk tertentu. Dalam mengejar hasil akhir, proyek ini seringkali menempuh 

proses berubah-ubah, demikian pula dengan lingkup kerjanya. Agar tidak 

melebihi anggaran atau jadwal secara subtansial maka perlu diberikan batasan 

yang ketat perihal masalah tersebut. 

4. Proyek Pelayanan Manajemen 

Merancang sistem informasi manajemen, meliputi perangkat keras ataupun 

lunak. Merancang program efisiensi dan penghematan. Melakukan 

diversivikasi, penggabungan dan pengambilalihan 

5. Proyek Kapital 

Berbagai badan usaha atau pemerintah memiliki kriteria tertentu untuk proyek 

capital. Hal ini berkaitan dengan penggunaan dana capital (istilah akuntansi) 

untuk investasi. Proyek kapital umumnya  meliputi pembebasan tanah, 

penyiapan lahan, pembelian material dan peralatan (mesin-mesin), manufaktur 

(pabrikasi) dan konstruksi pembangunan fasilitas. 
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6. Proyek Radio Telekomunikasi 

Proyek dimaksudkan untuk membangun jaringan telekomunikasi yang dapat 

menjangkau area yang luas dengan biaya yang relatif tidak terlalu mahal. 

7. Proyek Konservasi Bio-Diversity 

Proyek ini berkaitan dengan usaha pelestarian lingkungan. Salah satu 

pendekatan yang terkenal ialah aplikasi sitem IPAS (Integrated Protected 

Area System), yaitu menentukan daerah yang dilindungi atau Protected Area, 

Zona Buffer, dan Adjacent Area.  

 

2.2.2 Fungsi-Fungsi Manajemen Proyek 

Fungsi dasar manajemen proyek terdiri dari pengelolaan-pengelolaan 

lingkup kerja, waktu, biaya, dan mutu. Pengelolaan aspek-aspek tersebut dengan 

benar merupakan kunci keberhasilan penyelenggaraan proyek. Waktu atau jadwal, 

biaya, dan mutu dalam konteks pengertian kegiatan proyek merupakan sasaran 

yang harus dicapai. Dengan demikian, jadwal, biaya, dan mutu memiliki 

kedudukan ganda, yaitu sebagai sasaran dan juga sebagai fungsi dasar pengelolaan 

yaitu sebagai berikut (Rani, 2016) : 

1. Pengelolaan Lingkup Proyek 

Lingkup proyek adalah total jumlah kegiatan atau pekerjaan yang harus 

dilakukan untuk menghasilkan produk yang diinginkan oleh proyek tersebut. 

Misalnya produk proyek engineering konstruksi dapat berupa instalasi gedung 

bertingkat, sedangkan proyek engineering manufaktur menghasilkan 

kendaraan bermotor tipe baru. Dalam hubungan ini dokumen yang berisi 

batasan lungkup proyek yang memuat kuantitas, kualitas, spesifikasi, dan 

kriteria amatlah penting artinya. 

2. Pengelolaan Waktu atau Jadwal 

Waktu atau jadwal merupakan salah satu sasaran utama proyek. 

Keterlambatan akan mengakibatkan 25 berbagai bentuk kerugian, misalnya, 

penambahan biaya, kehilangan kesempatan produk memasuki pasaran, dan 

lain-lain. Pengelolaan waktu meliputi perencanaan, penyusunan, dan 

pengendalian jadwal. Salah satu teknik yang spesifik untuk maksud tersebut 
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adalah mengelola float atau slack pada jaringan kerja, serta konsep cadangan 

waktu yang diperkenalkan. 

3. Pengelolaan Biaya 

Pengelolaan biaya meliputi segala aspek yang berkaitan dengan hubungan 

antara dana dan kegiatan proyek. Mulai dari proses memperkirakan jumlah 

keperluan dana, mencari, dan memilih sumber serta macam pembiayaan, 

perencanaan, derta pengendalian alokasi pemakaian biaya sampai kepada 

akutansi dan administrasi pinjaman dan keuangan. Agar pengelolaan bisa 

efektif, terutama dalam aspek perencanaan dan pengendalian biaya proyek, 

maka disusun bermacammacam teknik dan metode. Misalnya teknik 

menyusun anggaran biaya proyek, identifikasi varians, konsep nilai hasil, dan 

lain-lain. 

4. Mengelola Kualitas atau Mutu 

Mutu, dalam kaitanya dengan proyek, diartikan sebagai memenuhi syarat 

untuk penggunaan yang telah ditentukan atau fit for intended use. Agar suatu 

produk atau jasa hasil proyek memenuhi syarat penggunaan, diperlukan suatu 

proses yang panjang dan kompleks, mulai dari mengkaji apa saja, syarat-

syarat penggunaan yang dikehendaki oleh pemilik proyek atau pemesan 

produk, menjabarkan persyaratan tersebut menjadi kriteria dan spesifikasi, 

serta menuangkannya menjadi gambar-gambar instalasi atau produksi. 

Terdapat juga fungsi integrasi dalam pelaksanaan proyek yang terdiri dari 

pengelolaan sumber daya, pembelian atau kontrak, risiko, dan komunikasi yang 

dijelaskan sebagai berikut (Rani, 2016): 

1. Pengelolaan Sumber Daya 

Pengelolaan sumber daya terdiri dari pengelolaan sumber daya manusia dan 

nonmanusia. Dalam hal ini, sering dikatakan salah satu fungsi pengelolaan 

yang mungkin tersulit adalah pengelolaan sumber daya manusia, mulai dari 

inventarisasi kebutuhan, merekrut atau mengajukan keperluan, membentuk 

tim, melatih, motivasi serta membimbing agar menjadi suatu tim yang tangguh 

untuk menangani kegiatan proyek yang menjadi tanggung jawabnya. Dalam 

kaitan ini, pimpinan proyek diharapkan menguasai aspek motivasi, perilaku 
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hubungan antara manusia, dan kecakapan penanganan konflik (conflict 

management) dari fungsi kepemimpinan, karena umumnya otoritas formal 

pimpro amat terbatas dan siklus proyek relatif singkat. Adapun pengelolaan 

sumber daya nonmanusia antara lain adalahsumber daya yang berbentuk 

material, seperti peralatan konstruksi dan lain-lain. 

2. Pengelolaan Kontrak dan Pembelian 

Proyek akan selalu melibatkan perjanjian yang mengikat pihak-pihak peserta, 

seperti pemilik, kontraktor, rekanan, konsultan, manufaktur, dan lain-lain. 

Perjanjian ini dapat berupa kontrak jasa, pembelian, bantuan teknis 27 ataupun 

PO-pembelian. Untuk proyek E-MK yang berukuran besar, pengelolaan, 

pengelolaan kegiatan tersebut memerlukan pengetahuan dan pengelaman yang 

cukup dalam berbagai masalah, seperti pengenalan material dan sumbernya, 

pengenalan rekanan, produsen yang berjangkauan global, dan lain-lain. 

Mereka yang akan menangani proyek dituntut memiliki kecakapan evaluasi, 

negosiasi, dan administrasi yang kompleks, serta memerlukan ketelitian dan 

kesabaran. 

3. Pengelolaan Risiko 

Dalam konteks proyek, mengelola risiko berarti mengidentifikasi secara 

sistematis jenis, besar, dan sumber timbulnya risiko selama siklus proyek, 

kemudian menyiapkan tanggapan yang tepat untuk menghadapi risiko 

tersebut. Contoh untuk pengelolaan risiko ini adalah disediakannya 

contingency dalam aspek biaya dan jadwal. Jadi pengelolaan di sini bersifat 

proaktif dan bukannya reaktif yang menunggu sampai terjadinya persoalan 

yang sulit diatasi. 

4. Pengelolaan Komunikasi 

Mengelola suatu proyek melibatkan berbagai macam organisasi dan personil 

dari luar dan di dalam perusahaan. Dengan demikian mudah dimengerti bahwa 

komunikasi memegang peranan penting dalam rangka mencapai keberhasilan 

proyek. Untuk memperlancar arus kerja pimpro, harus dapat dibuka dan 

dipelihara komunikasi dengan pimpinan dan personil di bidang-bidang 

fungsional (horizontal), atasan, maupun anggota tim inti. Selain itu diperlukan 
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pula perangkat keras (hard ware) dan lunak (software) sebagai sarana 

komunikasi agar proses pengumpulan dan pengolahan data serta informasi 

dari berbagai aspek kegiatan proyek dapat dilakukan dengan 28 cepat dan 

akurat sehingga efektif untuk tugas-tugas pengelolaan. 

 

2.3 Lean Construction 

Lean adalah suatu upaya terus-menerus untuk menghilangkan pemborosan 

(waste) dan meningkatkan nilai tambah (value added) produk (barang dan atau 

jasa) agar memberikan nilai kepada pelanggan (customer value). Tujuan Iadalah 

meningkatkan terus-menerus rasio antara nilai tambah terhadap waste (the value-

to-waste ratio) (Sugiantari dkk, 2012). 

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. Menanggapi keunikan sifat industri ini Koskela,1992 

menyimpulkan ada 11 prinsip lean construction, yaitu (Sugiantari dkk, 2012): 

1. Mengurangi aktivitas-aktivitas tak bernilai tambah di setiap tahapan. 

2. Meningkatkan nilai akhir melalui pertimbangan sistematis terhadap keinginan 

pelanggan (owner)  

3. Mengurangi ketimpangan (variabilitas)  

4. Mengurangi waktu siklus  

5. Menyederhanakan dengan meminimalisasi jumlah langkah, bagian-bagian dan 

hubungan antar aktivitas.  

6. Meningkatkan fleksibilitas hasil. 

7. Meningkatkan transparansi terhadap proses. 

8. Fokus terhadap pengendalian keseluruhan proses. 

9. Membangun peningkatan terus-menerus terhadap proses.  

10. Menyeimbangkan peningkatan aktivitas aliran dengan aktivitas konversi. 

11.  Benchmark.  
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Lean construction adalah cara untuk mendesain sistem produksi untuk 

meminimalkan waste dalam bahan material, waktu, dan usaha untuk 

menghasilkan nilai (value) semaksimum mungkin. Definisi lain, adalah sebuah 

fasilitas desain dan pengiriman dengan tujuan yang menyeluruh untuk 

memaksimalkan nilai tambah bagi seluruh klien secara sistematis, sinergis, dan 

perbaikan terus-menerus dalam pengaturan kontrak, desain produk, proses desain 

konstruksi dan pemilihan metode, supply chain, dan workflow reliability dalam 

operasi lapangan. Lean merupakan cara baru untuk memikirkan dan melakukan 

pekerjaan di konstruksi. Mengidentifikasi perubahan, mendapatkan pengetahuan, 

proses pemetaan, dan membuat perencanaan yang handal (Abdelhamid dan 

Salem, 2005 dikutip oleh Kololu dan Camerlling, 2017). Berikut penjabaran lean 

construction yang terdiri dari beberapa prinsip: 

1. Value 

Bagaimana sebuah nilai yang dirasakan dari sudut pandang klien adalah titik 

awal untuk penerapan lean thinking. Fokus pada keseluruhan, persepsi ini 

meliputi penentuan karakteristik utama dari produk dan keuntungan yang 

terkait. Ini adalah langkah pertama untuk mengenali waste, didefinisikan 

sebagai segala sesuatu yang tidak menambahkan nilai dari perspektif klien 

(Womack dan Jones, 1996 dikutip oleh Kololu dan Camerlling, 2017). 

2. Value Stream 

Value stream dapat mengidentifikasi dimana letak pemborosan (waste) dalam 

proses tertentu dan analisa proses ini menunjukkan bagaimana value stream 

dapat dicapai dengan lebih efektif. 

3. Flow 

Konsep flow adalah salah satu elemen inti dari lean thinking untuk mencapai 

penghapusan pemborosan atau waste. Hal ini terkait dengan nilai ideal yang 

mengalir tanpa interupsi, menghilangkan waste, dan mengurangi lead time 

dalam menghasilkan produk baru atau jasa (Womack dan Jones, 1996 dikutip 

oleh Kololu dan Camerlling, 2017). 
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4. Pull  

Prinsip lean, pull dan flow dianggap sebagai karakteristik inti dalam lean 

thinking dan dasar untuk penghapusan waste. Dengan menggunakan teknik 

pull, real-time dari proyek lapangan dapat digunakan untuk menggerakkan 

fabrikasi di luar lapangan, dan sebaliknya. Manfaatnya adalah penyelesaian 

proyek dapat lebih awal dan produktivitas meningkat, bila diterapkan dengan 

benar (Picchi dan Granja, 2004 dikutip oleh Kololu dan Camerlling, 2017). 

5. Perfection  

Perfection berarti selalu mempertimbangkan apa yang sedang dikerjakan, 

bagaimana menyelesaikannya dan memanfaatkan keahlian dan pengetahuan 

dari semua pihak yang terlibat dalam proses memperbaiki dan mengubahnya. 

Satu hal yang dapat dicatat adalah kemajuan yang berkesinambungan dalam 

penerapan program sistem kualitas pada industri konstruksi. Hasil dari strategi 

ini adalah bahwa perbaikan yang masuk akal dan standarisasi kerja telah 

dicapai. Lean thinking mengadopsi konsep yang lebih luas dalam standarisasi 

kerja, yang menstabilkan proses dengan mendefinisikan secara tepat urutan 

atau sequence, irama atau rhythm, dan memungkinkan persediaan atau 

inventory (Lim, 2008 dikutip oleh Kololu dan Camerlling, 2017).  

 

2.4 Waste  

Waste atau biasa disebut Muda dalam bahasa Jepang dapat didefinisikan 

sebagai segala aktivitas kerja yang tidak memberikan nilai tambah dalam proses 

transformasi input menjadi output sepanjang value stream. terdapat 7 tipe waste 

yaitu over production, transportation, motion, waiting, processing, inventory, dan 

defects (Onho, 1990 yang dikutip oleh Bonita dkk, 2015). 

Waste yang diidentifikasi adalah non value-adding activities atau ketidak 

produktifan pada proyek konstruksi dan juga pemborosan fisik yang terjadi pada 

lokasi proyek konstruksi material (direct waste), tenaga kerja, dan lain-lain. Waste 

dalam bidang konstruksi dapat diartikan sebagai kehilangan atau kerugian 

berbagai sumber daya, yaitu material, waktu, dan modal atau materi, yang 

diakibatkan oleh kegiatan-kegiatan yang membutuhkan biaya secara langsung 
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maupun tidak langsung tetapi tidak menambah nilai kepada produk akhir bagi 

pihak pengguna jasa konstruksi (Formoso dkk, 2002 dikutip oleh Kaming dkk, 

2014). 

Waste didefinisikan sebagai semua aktifitas yang memerlukan biaya, 

secara langsung maupun tidak langsung, dan memerlukan waktu, sumber daya 

atau membutuhkan persediaan yang tidak memberikan nilai tambah pada produk 

akhir. Waste dapat juga digambarkan sebagai segala aktifitas manusia yang 

menyerap sumber daya dalam jumlah tertentu tetapi tidakmenghasilkan nilai 

tambah, seperti kesalahan yang membutuhkan pembetulan, hasil produksi yang 

tidak diinginkan oleh pengguna, prosesatau pengolahan yang tidak perlu, 

pergerakan tenaga kerja yang tidak berguna dan menunggu hasil akhir dari 

kegiatan-kegiatan sebelumnya (Womack and Jones, 1996 dikutip oleh Kaming 

dkk, 2014). 

Construction waste dapat berupa  Non Value-Adding Activity dan Physical 

Construction Waste yang terjadi pada seluruh industri konstruksi terlepas dari 

ukuran organisasi proyek, besar dan durasi kontrak, jenis bangunan, keadaan 

bangunan. Pembangunan bangunan Construction Waste dapat dibagi dalam tiga 

kelompok dasar, yaitu tenaga kerja, material, dan peralatan (machinery) (Alwi 

dkk, 2002 dikutip oleh Kaming dkk, 2014) 

Adapun jenis-jenis waste dan pengertiannya ialah sebagai berikut (Gezper, 

2007 yang dikutip oleh Mubarok dkk, 2015): 

1. Over Production 

Memproduksi lebih dari pada kebutuhan pelanggan atau customer internal dan 

eksternal, atau memproduksi lebih cepat atau lebih awal dari pada waktu 

kebutuuhan internal. Akar penyebabnya ketidakadaan komunikasi, sistem 

balas jasa dan penghargaaan yang tidak tepat, hanya berfokus pada kesibukan 

kerja, bukan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan internal dan eksternal. 

2. Delay (Waiting Time) 

Keterlambatan yang tampak melalui orang-orang yang sedang menunggu 

mesin, peralatan bahan baku, supplies, perawatan atau pemeliharaan dan lain-

lain. Atau bias dianggap mesin-mesin yang sedang menunggu perawatan, 
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orang-orang, bahan baku, peralatan dan lain-lain. Akar penyebabnya 

inkontensi metode kerja, waktu pergantian produk yang panjang. 

3. Transportation 

Memindahkan material atau orang dalam jarak yang sangat jauh dari suatu 

proses ke proses berikutnya yang dapat mengakibatkan waktu penanganan 

material bertambah. Akar penyebabnya tata letak yang jelek, ketidakadaan 

koordinasi dalam proses, poor housekeeping, organisasi tempat keja yang 

jelek, lokasi penyimpanan material yang banyak dan saling berjauhan. 

4. Unnecessary Proceses 

Mencangkup proses-proses tambahan atau aktivitas kerja yang tidak perlu dan 

tidak efesien. Akar penyebabnya ketidak tepatan penggunaan peralatan, 

pemeliharaan peralatan yang jelek, gagal mengombinasi operasi-operasi kerja, 

proses kerja  dibuat serial padahal prose situ tidak saling bergantung satu sama 

lain, yang seyogyanya dapat dibuat patalel. 

5. Inventrory 

Inventory pada dasarnya menyembunyikan masalah dan menimbulkan 

aktivitas penanganan tambahan yang seharusnya tidak diperlukan. Inventories 

juga mengakibatkan extra paper work, extra space, dan  extra cost. Akar 

penyebabnya peralatan yang tidak andal, aliran kerja tidak seimbang, pemasok 

yang tidak kapabel, peramalan kebutuhan yang tidak akurat, ukuran batch 

yang besar. 

6. Motion 

Setiap pergerakan dari orang atau mesin yang tidak menambah nilai kepada 

barang dan jasa yang akan diserahkan kepada pelanggan, tetapi hanya 

menambah biaya dan waktu saja. Akar penyebabnya organisasi tempat kerja 

yang jelek, tata letak yang jelek, metode kerja yang tidak konsisten, desain 

mesin yang buruk. 

7. Defective product 

Scrap (sisa), rework (pengerjaan yang berulang), customer retuns, customer 

dessatification atau ketidak puasan pelanggan. 
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8. Devective design 

Desain yang tidak memenuhi kebutuhan pelanggan, penambahan features 

yang tidak perlu. 

 

2.5 Value Stream Mapping (VSM) 

Value Stream Mapping (VSM) adalah sebuah metode visual untuk 

memetakan jalur produksi dari sebuah produk yang didalamnya termasuk material 

dan informasi dari masing-masing stasiun kerja. VSM mampu memvisualisasikan 

aliran produk dan mengidentifikasi waste (Pradana dkk, 2018). 

Metode ini merupakan metode yang digunakan untuk membuat peta alur 

produksi maupun alur informasi yang didapatkan perusahaan untuk memproduksi 

produk yang bermutu. Semua kegiatan operasional. Semua informasi yang 

didapatkan akan dipetakan dalam gambar yang sangat sederhana. Gambar tersebut 

mencakup input dan output, proses pembuatan barang maupun keberadaan 

konsumennya. Value Strean Mapping ini juga digunakan untuk menilai dan 

meneliti adanya pemborosan yang terjadi. Dengana danya konsep ini maka 

perusahaan bisa membangun sense of urgency yang meliputi beberapa anggota 

suatu organisasi dan juga digunakan sebagai alat komunikasi untuk memperlancar 

implementasi Lean tersebut (Agustina dkk, 2018). 

 

2.5.1 Big Picture Maping 

Big picture Mapping adalah suatu tool yang diadopsi dari sistem produksi 

Toyota yang dapat digunakan untuk menggambarkan suatu sistem secara 

keseluruhan beserta aliran nilai (value stream) yang terdapat dalam perusahaan. 

Big picture mapping adalah  sebuah tool yang diadopsi dari value stream 

mapping, yakni metode untuk memetakan sistem dan digunakan untuk 

menggambarkan sistem secara keseluruhan dan value stream yang ada di 

dalamnya. Tool ini didapatkan mengenai aliran material dan informasi yang 

terjadi dalam suatu sistem produksi. Selain itu, tool ini juga dapat berfungsi 

sebagai alat untuk mengidentifikasi dimana terdapat pemborosan dan mengetahui 

keterkaitan antara aliran informasi dan material. Berikut ini adalah simbol simbol 

yang biasa digunakan dalam big picture mapping (Karim dan Karningsih, 2012): 



25 

 

1. Untuk melakukan pemetaan terhadap aliran informasi dan material atau 

produk secara fisik, langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai 

berikut: Mengidentifikasi jenis dan jumlah produk yang diinginkan customer, 

timing munculnya kebutuhan akan produk tersebut, kapasitas dan frekuensi 

pengirimannya. 

2. Selanjutnya menggambarkan aliran informasi dari customer ke supplier yang 

berisi antara lain: peramalan dan informasi pembatalan supply oleh customer, 

orang atau departemen yang memberi informasi ke perusahaan, berapa lama 

informasi muncul sampai diproses, informasi apa yang disampaikan kepada 

supplier serta pesanan yang disyaratkan. 

3. Menggambarkan aliran fisik yang berupa aliran material atau produk dalam 

perusahaan, waktu yang diperlukan, titik terjadinya inventory dan inspeksi, 

putaran rework, waktu siklus tiap titik, berapa banyak produk dibuat dan 

dipindah ditiap titik, waktu penyelesaian tiap operasi, berapa jam perhari tiap 

stasiun kerja beroperasi, berapa banyak produk yang diperiksa di tiap titik, 

berapa banyak orang yang bekerja di tiap stasiun kerja, waktu berpindah di 

tiap stasiun, dimana inventory diadakan dan berapa banyak, serta titik 

bottleneck yang terjadi.  

4. Menghubungkan aliran informasi dan fisik dengan anak panah yang dapat 

berisi informasi jadwal yang diguna-kan, instruksi pengiriman, kapan dan 

dimana biasanya terjadi masalah dalam aliran fisik.  

5. Melengkapi peta atau gambar aliran informasi dan fisik, dilakukan dengan 

menambahkan lead time dan value adding time di bawah gambar yang dibuat. 

Adapun simbol yang digunakan untuk pembuatan big picture mapping 

dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: 

 

Tabel 2.1 Simbol dalam Big Picture Mapping 

No Simbol Keterangan 

1 
 

Supplier or costumer (Pemasok atau 

Pembeli) 

2 

 

Information box (Kotak Informasi) 

(Sumber: Singgih dan James, 2008) 
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Tabel 2.1 Simbol dalam Big Picture Mapping Lanjutan 

No Simbol Keterangan 

3 

 

Timing box (kotak untuk waktu) 

4 

 

Rework box (Simbol untuk pengerjaan 

ulang) 

5 

 

Inventory point (Simbol Penyimpanan) 

6 
 

Quality check point (kontrol kualitas) 

7 

 

Work station with timing (Stasiun 

dengan waktu) 

8 
 

Information flow (alur Informasi) 

9 
 

Physical flow (Informasi Fisik) 

10 

 

Work station process box (Simbol proses 

pada stasiun) 

11 

 

Inter-company physical flow (Aliran 

Fisik antar Perusahaan) 

12 

 

- Total production lead time 

- Value adding time 

(Sumber: Singgih dan James, 2008) 

Adapun contoh big picture mapping adalah sebagai berikut: 

 
Gambar 2.1 Big Picture Mapping 
(Sumber: Singgih dan James, 2008) 
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2.6 Brainstorming 

Brainstorming atau curah pendapat sebanyak mungkin terhadap suatu 

masalah dilangsungkan dalam suatu pertemuan. Teknik ini pada dasarnya 

menerapkan serbuan gagasan untuk memecahkan masalah. Brainstorming 

merupakan perpaduan dari metode tanya jawab dan diskusi.mengacu pada 

penggalian ide berdasarkan kreativitas berpikir manusia (Sumadji, 2015). 

Brainstorming adalah cara untuk mendapatkan banyak ide dari 

sekelompok manusia dengan cara yang singkat. Jadi dapat disimpulkan bahwa 

dengan metode brainstorming ini bisa digunakan untuk mencari, menemukan dan 

mengemukakan gagasannya sebanyak mungkin dalam proses identifikasi masalah 

(Amin, 2016). Langkah-langkah penerapan brainstorming antara lain sebagai 

berikut (Amin, 2016): 

1. Menjelaskan persoalan yang akan dibahas. 

2. Merumuskan kembali dan mengajukan beberapa pertanyaan. 

3. Mengembangkan ide, maksudnya mengembangkan ide-ide yang inovatif dan 

diluar fariasi kebiasaan yang mungkin bisa dikembangkan. 

4. Mengevaluasi ide yang dihasilkan dan menyimpulkan. 

Ada dua prinsip penting yang harus diingat dalam melakukan 

brainstorming (Sumadji, 2015): 

1. Belum dipikirkan ide-ide yang dihasilkan itu benar atau salah, penting tidak 

penting, dapat dipraktikkan atau tidak, dan sebagainya. Yang penting di dalam 

proses ini adalah pengumpulan ide-ide yang berkaitan dengan topik itu 

sebanyak-banyaknya. 

2. Terjadinya tumpang tindih ide dianggap sebagai sesuatu yang wajar karena 

memang belum dievaluasi. Nanti akan dipikirkan kembali sekaligus ide-ide 

yang terkumpul itu akan dievaluasi dalam kesempatan berikutnya. 

 

2.7 Borda 

Metode Borda ditemukan oleh Jean-Charles de Borda pada abad ke 18. 

Metode Borda adalah metode yang dipakai untuk menentapkan peringkat pada 

pengambilan keputusan secara preferensial. Metode borda digunakan pada 
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pengambilan keputusan kelompok untuk melakukan perangkingan terhadap 

kandidat yang disusun berdasarkan pilihan masing-masing pembuat keputusan. 

Metode borda merupakan salah satu yang dapat digunakan untuk mengakomodasi 

hasil para pembuat keputusan. Perhitungan pada borda menggunakan bobot pada 

setiap posisi rangking yang dihasilkan oleh masing-masing pembuat keputusan. 

(Zarghami, 2011 yang dikutip Apriliani dkk,2015). 

Contoh perhitungan metode borda adalah sebagai berikut (Cahyana dkk, 

2014): 

1. Dari hasil kuisioner penilaian proyek dihitung jumlah responden yang 

menyatakan ranking untuk tiap proyek. Misalnya terdapat 4 responden yang 

menyatakan proyek A berada di peringkat 2 dan 3 responden menyatakan 

proyek A berada di peringkat 3, makatuliskan angka 4 pada kolom proyek A 

peringkat 2 dan angka 3 pada kolom proyek A peringkat 3. Hal yang sama 

dilakukan untuk jenis yang lain. 

2. Kalikan angka pada kolom peringkat dengan bobot dibawahnya, kemudian 

tambahkan dengan hasil perkalian pada proyek yang sama, kemudian isikan 

hasilnya pada kolom ranking. Misalnya untuk proyek A, (0 x 2) + (4 x 1) + (3 

x 0) = 4. 

3. Jumlahkan hasil ranking, yang dalamcontoh ini berarti: 4 + 11 + 5 = 20 

4. Untuk mencari bobot tiap proyek, bagi ranking dengan jumlah ranking. 

Proyek A = 4/20 = 0.2, dan seterusnya. 

5. Proyek dengan bobot tertinggi merupakan yang terpilih untuk mendapatkan 

prioritas utama. 

Tabel 2.2 Contoh Perhitungan Metode Borda 

Proyek Peringkat Skor Akhir Bobot setelah 

normalisasi 

Rangking 

1 2 3 

A 0 4 3 4 0.2 3 

B 5 1 1 11 0.55 1 

C 1 3 3 5 0.25 2 

Bobot Peringkat 2 1 0 20   

(Sumber: Cahyana dkk, 2015) 
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 Kelebihan metode borda yaitu (Hamka dkk, 2014): 

1. Metode borda mampu menyatukan setiap keputusan. Karena metode Borda 

dapat menghasilkan keputusan tunggal berdasarkan hasil pemeringkatan 

alternatif individu. 

2. Metode Borda dapat digunakan untuk memilih keputusan terbaik dari 

beberapa keputusan yang dihasilkan. 

 

2.8 Root Cause Analysis (RCA) 

Root Cause Analysis merupakan sebuah metode evaluasi terstruktur untuk 

mengidentifikasi akar penyebab (root cause) suatu kejadian yang tidak diharapkan 

(undesired outcome) dan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah 

terulangnya kembali kejadian yang tidak diharapkan (undesired outcome). Untuk 

membuat suatu root causeanalysis, bisa dilakukan dengan menggunakan 5 Why. 

Setelah mengetahui root cause dari permasalahan, dilakukan analisa selanjutnya 

untuk mengetahui penyebab kritis (Karim dan Karningsih, 2012). 

Membuat RCA (Root Cause Analysis) yaitu menganalisis akar penyebab dari 

sebuah permasalahan yang tidak diharapkan dan langkah-langkah yang diperlukan 

agar permasalahan tersebut tidak terjadi lagi. Root cause analysis dimaksudkan 

untuk menganalisis akar penyebab dari sebuah permasalahan dalam masing-

masing waste yang paling tinggi dimana diambil berdasarkan nilai risk priority 

number (RPN) yang tertinggi sehingga dengan mengetahuinya dapat dilakukan 

tindakan perbaikan dan pencegahan secara efektif (Febianti dkk, 2015).  

 

2.8.1 Diagram Sebab Akibat 

Juga dikenal sebagai diagram tulang ikan (untuk penampilan mereka) dan 

diagram theishikawa (nama setelah pengembang kaoru ishikawa), teknik yang 

berguna ini digunakan untuk RCA yang lebih kompleks. jenis diagram ini 

mengidentifikasi semua proses potensial dan faktor-faktor yang dapat 

berkontribusi pada suatu masalah. template dapat ditemukan di microsoft visio, 

atau hanya menggunakan powerpoint. 

Diagram ini berguna untuk menganalisa dan menemukan factor-faktor 

yang berpengaruh secara signifikan didalam menentukan karakteristik kualitas 
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output kerja. Disamping itu juga untuk mencari penyebab-penyebab yang 

sesungguhnya dari suatu masalah (Wignjosoebroto, 2003). 

5 faktor yang menjadi penyebab signifikan didalam diagram sebab akibat 

yang perlu diperhatikan (Wignjosoebroto, 2003): 

1. Manusia (Man) 

2. Metode kerja (Work-Method) 

3. Mesin atau peralatan kerja lainnya (Machine atau Equipment) 

4. Bahan-bahan baku (raw materials) 

5. Lingkungan Kerja (work emvironment)  

 

 
Gambar 2.2 Diagram Sebab Akibat 

(Sumber: Vorley, 2008) 

 

 

2.9 Failure Mode and Effect Analysis (FMEA)  

FMEA adalah sebuah teknik rekayasa yang digunakan untuk menetapkan, 

mengidentifikasi, dan untuk menghilangkan kegagalan yang diketahui, 

permasalahan, error, dan sejenisnya dari sebuah sistem, desain, proses, dan atau 

jasa sebelum mencapai konsumen (Stamatis, 2000 dikutip oleh Hanif dkk, 2015).  

Dari definisi FMEA di atas, yang lebih mengacu pada kualitas, dapat 

disimpulkan bahwa FMEA merupakan suatu metode yang digunakan untuk 

mengidentifikasi dan menganalisa suatu kegagalan dan akibatnya untuk 

menghindari kegagalan tersebut. Dalam konteks kesehatan dan keselamatan kerja 

(K3), kegagalan yang dimaksudakan dalam definisi di atas merupakan suatu 

bahaya yang muncul dari suatu proses.  
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Kegagalan dikelompokkan berdasarkan dampak yang diberikan terhadap 

kesuksesan suatu misi dari sebuah sistem. Secara umum, FMEA didefinisikan 

sebagai sebuah teknik yang mengidentifikasi tiga hal yaitu (Hanif dkk, 2015) :  

1. Penyebab kegagalan yang potensial dari sistem, desain, produk, dan proses 

selama siklus hidupnya.  

2. Efek dari kegagalan tersebut.  

3. Tingkat kekritisan efek kegagalan terhadap fungsi sistem, desain, produk, dan 

proses.  

 

2.9.1 Petunjuk Pemberian Skor Kemungkinan (Occurrence = O) 

Occurrence adalah kemungkinan bahwa penyebab tersebut akan terjadi 

dan menghasilkan bentuk kegagalan selama masa penggunaan produk. Dengan 

memperkirakan kemungkinan occurrence pada skala 1 sampai 10. Adapun kriteria 

penilaian occurrence adalah sebagai berikut (Sari, 2016): 

 

Tabel 2.3 Petunjuk Pemberian Skor Occurrence 

Rangking Kejadian Kriteria verbal 
Tingkat terjadinya 

Kegagalan 

1 
Hampir tidak 

pernah 

Resiko hampir tidak pernah 

terjadi 
Probabilitas terjadinya 0 – 1 

2 Remote Resiko jarang terjadi Probabilitas terjadinya  > 1 – 2 

3 Sangat sedikit 
Resiko yang terjadi sangat 

sedikit 
Probabilitas terjadinya  > 2 – 3 

4 Sedikit Resiko yang terjadi sedikit Probabilitas terjadinya  > 3 – 4 

5 Rendah 
Resiko yang terjadi pada 

tingkat rendah 
Probabilitas terjadinya  > 4 – 5 

6 Medium 
Resiko yang terjadi pada 

tingkat medium 
Probabilitas terjadinya  > 5 – 6 

7 Agak tinggi 
Resiko yang terjadi agak 

tinggi 
Probabilitas terjadinya  > 6 – 7 

8 Tinggi Resiko yang terjadi tinggi Probabilitas terjadinya  > 7 – 8 

9 Sangat tinggi 
Resiko yang terjadi sangat 

tinggi 
Probabilitas terjadinya  > 8 – 9 

(Sumber : Sari, 2016) 
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Tabel 2.3 Petunjuk Pemberian Skor Occurrence (Lanjutan) 

Rangking Kejadian Kriteria verbal 
Tingkat terjadinya 

Kegagalan 

10 Hampir selalu Resiko selalu terjadi Probabilitas terjadinya  > 9 

(Sumber : Sari, 2016) 

 

2.9.2 Petunjuk Pemberian Skor Dampak (Severity = S) 

Severity adalah langkah pertama untuk menganalisa resiko yaitu 

menghitung seberapa besar dampak atau intensitas kejadian mempengaruhi output 

proses. Dampak tersebut diranking mulai skala 1 sampai 10, dimana 10 

merupakan dampak terburuk. Adapun kriteria penilaian severity adalah sebagai 

berikut  (Sari, 2016): 

Tabel 2.4  Petunjuk Pemberian Skor Severity 

Rangking Akibat (Efek) Kriteria Verbal 

1 
Tidak ada akibat Tidak mengakibatkan apa-apa, tidak 

memrlukan penyesuaian 

2 
Akibat sangat 

ringan 

Pengujian tetap berjalan, hanya sedikit 

gangguan 

3 
Akibat ringan Pengujian dapat terus dilaksanakan namun 

ada penurunan performa alat 

4 
Akibat minor Pengujian dapat dilaksanakan, namun ada 

penurunan performa yang signifikan 

5 
Akibat moderat Pengujian tidak dapat berjalan normal 

dengan atau tanpa kerusakan 

6 
Akibat signifikan Pengujian tidak dapat dilaksanakan karena 

sedikit kerusakan 

7 
Akibat major Pengujian tidak dapat dilaksanakan karena 

kerusakan yang cukup parah pada peralatan 

8 
Akbat ekstrem Pengujian tidak dapat dilaksanakan karena 

kerusakan yang sangat parah 

9 

Akibat serius Pengujian gagal dilaksanakan dengan 

kerusakan yang berdampak pada sistem alat 

namun masih ada peringatan 

10 

Akibat berbahaya Pengujian gagal dilaksanakan dengan 

kerusakan yang berdampak pada sistem alat 

tanpa ada peringatan 
(Sumber : Sari, 2016) 

 

2.9.3 Petunjuk Pemberian Skor Deteksi (Detection = D) 

Nilai Detection diasosiasikan dengan pengendalian saat ini. Detection 

adalah pengukuran terhadap kemampuan mengendalikan atau mengontrol 
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kegagalan yang dapat terjadi. Adapun kriteria penilaian detection adalah sebagai 

berikut  (Sari, 2016): 

Tabel 2.5 Petunjuk pemberian skor Detection  

Rangking Akibat Kriteria 

1 Hampir pasti Pasti terdeteksi 

2 Sangat tinggi Sangat mudah terdeteksi 

3 Tinggi Mudah terdeteksi 

4 Moderately high Dapat terdeteksi 

5 Moderate Cukup Mudah terdeteksi 

6 Rendah Relati jarang terdeteksi 

 7 Sangat rendah Sangat jarang terdeteksi 

8 Remote Relatif sulit terdeteksi 

9 Very remote Sulit terdeteksi 

10 Tidak pasti Tidak dapat terdeteksi 

(Sumber : Sari, 2016) 

 

1. Menentukan nilai Risk Priority Number (RPN).  

RPN menegaskan tingkat prioritas dari suatu failure (Stamatis, 1995). Nilai 

RPN bergantung pada nilai severity rating, occurance rating, dan detection 

rating. Rumus yang digunakan untuk menghitung RPN yaitu :  

RPN = severity ratingrating x occurance rating x detection rating   (2.1) 

Perhitungan idenftifikasi resiko nilia kritis yaitu (Sari,2016): 

  ilia  ritis 
 otal    

jumlah daftar resiko
        (2.2) 

 

2.10 Leam Construction Tools 

Secara umum alat konstruksi ramping dimaksudkan untuk meningkatkan 

sistem dan proses pengiriman dengan meminimalkan pemborosan, meningkatkan 

produktivitas dan kesehatan dan keselamatan secara keseluruhan untuk mencapai 

kepuasan pelanggan. Intinya, ini akan mengarah pada proses pengiriman yang 

lebih baik dan sistem nilai tambah melalui pengurangan pemborosan seperti 

transportasi, produksi berlebih, pemrosesan yang tidak tepat, lead time, inventaris, 

pengerjaan ulang dan pergerakan yang tidak perlu dalam proses konstruksi untuk 
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meningkatkan kinerja proyek dan keuangan industri. Ada beberapa lean 

constructions tools dibawah ini (Ansah dkk, 2016): 

1. Huddle Meeting  

Huddle Meeting digunakan untuk mengurangi terjadinya rework. Dimana 

teknik ini adalah teknik yang digunakan untuk berkomunikasi dan untuk 

proses pertemuan tim proyek untuk mencapai keterlibatan pekerja. Dengan 

kesadaran proyek dan kontribusi penyelesaian masalah bersama beberapa 

pelatihan yang diberikan dengan alat yang berbeda agar kepuasan kerja (rasa 

pertumbuhan, harga diri) akan meningkat  (Ansah dkk, 2016). Komunikasi 

dua arah adalah kunci dari proses daily Huddle Meeting untuk mencapai 

keterlibatan karyawan. Dengan kesadaran akan proyek dan keterlibatan 

penyelesaian masalah bersama dengan beberapa pelatihan alat yang 

disediakan dimana kepuasan karyawan (pekerjaan, harga diri, dan 

perkembangan) akan meningkat. Sebagai bagian dari siklus perbaikan, 

pertemuan awal harian singkat dilakukan di mana anggota tim dengan cepat 

memberikan informasi tentang apa yang telah mereka kerjakan sejak 

pertemuan hari sebelumnya, terutama jika masalah dapat mencegah 

penyelesaian tugas. Alat ini mirip dengan konsep lean manufacturing tentang 

keterlibatan karyawan, yang memastikan respons yang cepat terhadap masalah 

melalui pemberdayaan pekerja, dan komunikasi terbuka terus menerus melalui 

rapat-rapat kotak alat (Salem dkk, 2005). 

Langkah-langkah dalam penerapan Huddle meeting adalah sebagai berikut 

(Salem dkk, 2005): 

a. Pada awal proyek, pengaturan informal mingguan untuk semua mandor 

dilakukan di lokasi dan orang-orang berkumpul di awal hari untuk 

meninjau pekerjaan yang harus dilakukan. Sepanjang proyek, dua 

pertemuan secara formal dilakukan yaitu perencana terakhir untuk semua 

mandor (GC dan subkontraktor) dipagi hari dengan durasi pertemuan 5 

hingga 10 menit serta untuk pekerja. 

b.  Untuk menilai efektivitas daily Huddle meeting adapun beberapa 

pembahasan utama yaitu kualitas, penjadwalan, tenaga kerja, pembersihan, 
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kurangnya alat dan keamanan. Baik pemimpin dan anggota diminta untuk 

menyarankan masalah utama untuk pertemuan setiap minggu. 

c. Sepanjang proyek, pertemuan semua-mandor diadakan secara teratur dan 

topik-topik utama dibahas dengan baik. Tantangan utama untuk 

mengimplementasikan alat ini adalah komunikasi antara mandor dan 

pekerja sepanjang hari. 

d. Komunikasi dua arah adalah kunci dari proses daily Huddle meeting 

sebelum pekerja mengalami keterlibatan dalam proyek. Biasanya orang-

orang terbiasa tidak memberikan umpan balik atau mempertanyakan 

masalah apa pun, oleh karena itu komunikasi satu arah yang biasa 

mendominasi pertemuan. 

2. Fail Safe For Quality  

Fail safe (gagal aman)untuk kualitas bergantung pada generasi gagasan yang 

mewaspadai kemungkinan cacat. Ini mirip dengan inspeksi Visual (perangkat 

poka yoke) dari lean manufacturing. Adapun fail safe for quality dibagi atas 

dua yaitu check for quality dan check for safety. Langkah dalam penerapan 

check for quality adalah sebagai berikut: 

a. Melakukan kontrol kualitas (melakukan pengecekan kualitas). 

b. Apabila terjadi kesalahan langkah selanjutnya yaitu memberikan solusi 

alternative. 

Sebagai contoh, distribusi agregat yang tidak merata terjadi di sekitar 

bukaan melingkar dan di sisi dinding geser selama tuangkan beton. 

Kecurigaan awal adalah bahwa pekerja tidak menggetarkan beton dengan 

benar. Berbagai vibrator dan kontrol kualitas dilakukan, tetapi kondisinya 

tidak menunjukkan peningkatan. Inspektur menemukan bahwa masalahnya 

bukan pada pekerja, tetapi ukuran dan kepadatan tulangan. Tiga alternative 

dipertimbangkan, berubah menjadi agregat yang lebih kecil, menggunakan 

beton yang dikonsolidasikan sendiri atau, pra-masukkan vibrator tambahan 

di dalam dinding dan di antara area lingkaran. 
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2.11 Perilaku Boros dalam Pandangan Islam 

Boros adalah suatu sikap yang sangat dilarang dalam Islam karena hal 

tersebut akan banyak menimbulkan tidak seimbangan keuangan seseorang 

muslim. Gaya hidup boros sering terlihat dalam masyarakat zaman sekarang. 

Walaupun sering terlihat pada orang mewah ekonominya, namun tidak sedikit 

boros juga terdapat pada orang ekonomi sedang atau bahkan ekonomi rendah 

penghasilannya. Boros adalah sifat kecenderungan pada manusia yang 

menggunakan hartanya secara tidak terencana tanpa memperhatikan orang 

sekitarnya. Boros itu kawan dekat mewah, Yang dimaksud dengan kemewahan 

adalah menenggelamkan diri dalam kenikmatan dan bermegah-megah (Sulaiman, 

2014). 

Pemborosan terdiri dari boros harta pribadi, perusahaan, masyarakat atau 

negara. Sifat boros adalah mengeskploitasikan uang atau sumber-sumber alam 

secara berlebihan dan tidak memperhatikan kelestrarian lingkungan (ekologi). 

Oleh karena itu Islam sangat melarang pemborosan, sebagaimana digambarkan 

dalam ayat-ayat berikut ini. 

                        

Artinya : 

Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada 

orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu 

menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros (Q.S Al-Isra [26] : 17). 

                          

Artinya: 

Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan 

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

 

Kedua ayat di atas memberikan pengertian bahwa penggunaan harta tidak 

boleh melebih-lebihkan, hidup mewah, karena hal tersebut ia saudara syaitan, 
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mendatangkan murka Allah SWT dan serta menimbulkan kecemburuan dalam 

kehidupan. Oleh karena itu boros yang dikaji dalam tulisan ini menjangkau 

penakaran dan pemahaman kehidupan muslim untuk menjauhinya sesuai dengan 

al-Qur`an. Pemahaman tentang boros menjadi penting karena ia adalah sifat 

dibenci oleh syara`(Sulaiman, 2014). 

Pengertian boros ada beberapa macam seperi boros makan, boros pakai 

dan boros beli. Menurut sebagian orang, menghambur-hamburkan uang selalu 

berkaitan dengan sikap boros dalam membelanjakan harta, yang lain berpendapat 

bahwa hal itu berkaitan dengan membelanjakan uang yang haram. Pendapat 

terkuat adalah berkaitan dengan segala jenis pembelanjaan yang tidak diizinkan 

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

SWT menjadikan harta sebagai sarana untuk menegakkan kemaslahatan hamba 

Nya. Sikap mubazir akan menghilangkan kemaslahatan, baik kemaslahatan 

pribadi ataupun orang lain. Lain halnya jika uang atau harta dinafkahkan untuk 

kebaikan dan untuk memperolah pahala, dengan tidak mengabaikan tanggungan 

yang lebih penting. Al-Qur’an melarang kita membelanjakan harta dan menikmati 

kehidupan ini dengan boros. lebih dari itu, Allah SWT sendiri tidak menyukai 

para pemboros. Sikap boros adalah sikap manusia melampaui batas kewajaran 

sehingga al-Qur`an mencap orang-orang kafir sebagai melampaui batas 

(Sulaiman, 2014). 

Agama Islam yang berdasarkan al-qur’an dan al-hadits sebagai tuntunan 

dan pegangan bagi kaum muslimin mempunyai fungsi tidak hanya mengatur 

dalam segi ibadah saja melainkan juga mengatur umat dalam memberikan 

tuntutan dalam masalah yang berkenaan dengan kerja. Telah dijelaskan bahwa 

Islam mendorong umatnya untuk bekerja, hidup dalam kemuliaan dan tidak 

menjadi beban orang lain. Islam juga memberi kebebasan dalam memilih 

pekerjaan yang sesuai dengan kecenderungan dan kemampuan setiap orang. 

Namun demikian, Islam mengatur batasan-batasan, meletakkan prinsip-prinsip 

dan menetapkan nilai- nilai yang harus dijaga oleh seorang muslim, agar 

kemudian aktifitas bekerjanya benar-benar dipandang oleh Allah sebagai kegiatan 

ibadah yang memberi keuntungan berlipat di dunia dan di akhirat (Thaib, 2014). 
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Mengaitkan makna etos kerja di atas dengan agama, maka etos kerja 

merupakan sikap diri yang mendasar terhadap kerja yang merupakan wujud dari 

kedalaman pemahaman dan penghayatan religius yang memotivasi seseorang 

untuk melakukan yang terbaik dalam suatu pekerjaan. Dengan kata lain, etos kerja 

adalah semangat kerja yang dipengaruhi cara pandang seseorang terhadap 

pekerjaannya yang bersumber pada nilai-nilai transenden atau nilai-nilai 

keagamaan yang dianutnya (Thaib, 2014). 


