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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

1.1. Latar Belakang Permasalahan 

Lean Principle adalah sebuah prinsip yang mengusahakan efisiensi biaya 

dan usaha yang diperlukan dalam suatu proses, tanpa menurunkan kualitas dan 

nilai atau value dari produk hasil proses tersebut. Sehingga akan tercapai 

peningkatan efisiensi dan value dari suatu proyek. 

Secara global, lean sudah dikenal sejak industri pertama kali dikenal, seperti 

produksi mobil Ford Model T secara global. Lean juga cukup diminati, hal ini 

terlihat dari banyaknya konferensi-konferensi internasional di berbagai belahan 

dunia. Di tahun ini sendiri, lean sendiri cenderung berfokus pada pengembangan 

di dunia IT. Karena IT mempengaruhi seluruh produktivitas dan efisiensi di masa 

sekarang ini.  

Di negara yang sedang berkembang secara pesat, seperti China, lean juga 

tidak lepas untuk diimplementasikan. China masih menggunakan metode yang 

tidak efisien terutama dalam hal transportasi atau pengadaan barang. Apple, juga 

menerapkan prinsip lean karena menurut mereka, basis produksi di China akan 

menyebabkan waste yang besar untuk menghubungkan desain di AS dengan 

produksi di China tesebut. 

Lean menjadi begitu populer di zaman sekarang ini karena selain dapat 

memproduksi lebih banyak produk, lean juga mempercepat produksi, 
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meminimalisasi waste dengan sekaligus menurunkan biaya produksi. Hal yang 

sempurna di bidang manapun. 

Perkembangan pembangunan merupakan salah satu tolak ukur akan 

kemajuan suatu bangsa. Dengan pembangunan yang berjalan pesat,  suatu bangsa 

akan berkembang menuju ke keadaan yang lebih baik di segala bidang, baik 

ekonomi, sosial, politik, dan bahkan budaya. Tidak terkecuali di tanah air kita, 

Indonesia. Dengan wilayah yang begitu luas dan sumber daya yang hampir tidak 

terbatas tersebar di seluruh pelosok negeri, tidak bisa dipungkiri lagi bahwa 

infrastruktur yang dibutuhkan akan terus meningkat untuk memajukan negara 

sehingga mampu bersaing dan tidak ketinggalan langkah dengan negara – negara 

lain. Pembangunan ini bukan hanya terbatas pada daerah – daerah berkembang 

seperti daerah ibukota atau daerah istimewa saja, melainkan juga menjangkau 

wilayah – wilayah terpencil atau pelosok daerah. Dengan pembangunan merata di 

seluruh Indonesia, sumberdaya yang kita miliki bersama di negara ini diharapkan 

dapat dimanfaatkan dengan lebih baik lagi sehingga membuat kemajuan negara di 

segala sektor. 

Dengan kemajuan tersebut, investor - investor lokal maupun asing tentu 

akan tertarik untuk menanamkan modalnya di negara kita. Dengan modal yang 

makin bertambah, pembangunan akan berjalan dengan lebih cepat lagi. Namun, 

dengan ketatnya persaingan baik global maupun lokal yang dihadapi, ketersediaan 

sumber daya saja tidak akan cukup untuk bersaing. Diperlukan inovasi yang terus 

– menerus atau berkesinambungan. Tanpa adanya perkembangan lebih lanjut, kita 
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tidak akan mampu bersaing dengan pihak - pihak lain yang secara terus menerus 

melakukan peningkatan kinerja dan efisiensi.  

Dalam dunia konstruksi, penyedia jasa konstruksi juga dituntut melakukan 

hal serupa untuk dapat bertahan dalam kancah persaingan nasional maupun 

internasional. Dengan melakukan pengembangan, akan diperoleh target yang 

tentunya lebih baik apabila dibandingkan dengan pencapaian sebelumnya. Itulah 

yang diinginkan semua orang. Memang suatu konstruksi tidak akan pernah 

berjalan ideal, tetapi apabila dilakukan perbaikan terus menerus, maka kata-kata 

ideal akan menjadi semakin dekat untuk dicapai. Keberhasilan konstruksi sendiri 

dapat dilihat melalui tiga aspek penting dalam manajemen konstruksi yaitu biaya, 

waktu, dan mutu. 

Biaya merupakan aspek pertama yang biasanya akan dilihat oleh seseorang 

atau dalam hal ini stakeholder, baik sebagai perencana, pelaksana, maupun 

pemberi tugas. Hal ini disebabkan biaya bersentuhan langsung dengan aspek 

ekonomi yang tentunya berhubungan dengan hampir seluruh aspek lainnya dalam 

kehidupan. Dengan biaya produksi atau konstruksi yang rendah, nilai suatu 

proyek konstruksi akan bertambah. Tentunya disertai dengan bertahannya aspek 

mutu dan waktu pada level sebelumnya. 

Dalam proses konstruksi, setiap proyek mempunyai jangka waktu 

pelaksanaan yang harus dipenuhi sesuai dengan yang tertera dalam dokumen 

perjanjian atau kontrak antara pihak - pihak yang terlibat. Jika batas waktu yang 

disetujui tidak tercapai, maka kerugian bukan hanya dialami oleh pihak yang 

dikenakan denda, tetapi juga pada pihak pemberi denda. Karena sebetulnya, 
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apabila proyek dikerjakan sesuai atau bahkan sebelum target yang ditentukan, 

proyek tersebut memiliki nilai tambah. 

Dengan hanya aspek biaya dan waktu telah terpenuhi, proyek konstruksi 

belum dapat dikatakan berhasil. Satu aspek terakhir yang sering terlupakan adalah 

mutu. Mutu konstruksi yang lebih baik dapat dicapai dengan mudah dengan cara 

menaikkan harga bahan dan juga memperlambat pekerjaan di suatu proyek. Tetapi 

tentu saja dua hal tersebut berlawanan dengan aspek lainnya. Merupakan 

tantangan bagi penyedia jasa konstruksi untuk menaikkan mutu konstruksi mereka 

tanpa mengurangi standard dua aspek lainnya. Dengan mutu yang meningkat, 

maka dapat dikatakan nilai atau value dari proyek tersebut juga meningkat. 

Value dari tiga aspek tersebut hanya dapat dicapai dengan adanya 

koordinasi yang baik antara seluruh pihak yang terlibat dalam konstruksi. Mulai 

dari kontraktor, konsultan, pengawas, penyedia bahan, hingga pemberi tugas 

harus memiliki komunikasi yang baik untuk menjamin kepuasan semua pihak. 

Apabila kepuasan semua pihak telah tercapai, diharapkan dapat berlanjut menuju 

ke peningkatan profit dan kesinambungan kerja masa depan. 

Beberapa teori telah dikemukakan di seluruh dunia terkait dengan masalah 

penambahan nilai, efisiensi, dan pengembangan di bidang apapun. Di dunia 

manufaktur contohnya, Toyota, sebuah perusahaan industri di bidang mobil 

menerapkan prinsip Lean. Dengan penerapan ilmu tersebut, produktivitas Toyota 

meningkat diikuti dengan turunnya biaya produksi dan terpotongnya waktu 

produksi dengan standard mutu yang baik. Tantangan dalam menerapkan prinsip 
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yang begitu berhasil dalam dunia industri manufaktur ini adalah dengan adanya 

beberapa perbedaan antara manufaktur dan konstruksi. 

Perbedaan pertama adalah kesamaan produk. Dunia manufaktur mengejar 

efisiensi produksi dengan membuang variasi seminimal mungkin. Semua produk 

diusahakan memiliki spesifikasi semirip mungkin atau tipikal. Dengan begitu 

maka mesin yang digunakan atau tenaga manusia yang mengerjakan tidak perlu 

menghabiskan waktu lebih untuk beradaptasi atau belajar mengenai produk yang 

berbeda. Sebaliknya, dunia konstruksi selalu berhubungan dengan proyek. Proyek 

sendiri memiliki ciri khas custom atau khusus. Artinya, setiap proyek pasti 

memiliki perbedaan dengan proyek lainnya yang secara kasat mata tampak sama. 

Seperti contohnya proyek perumahan, dalam satu perumahan dapat ditemukan 

beberapa rumah yang memiliki pondasi berbeda dikarenakan properti tanah yang 

berbeda juga. Masih banyak karakter proyek lainnya seperti jembatan, jalan, 

bendungan, pelabuhan atau bangunan air lainnya. Penelitian ini akan fokus kepada 

karakter proyek gedung, untuk bangunan di wilayah Tangerang.  

Perbedaan yang kedua adalah masalah tempat. Di saat manufaktur selalu 

berada pada tempat yang sama, konstruksi sebaliknya, selalu berada di tempat 

yang berbeda. Ini menyebabkan bertambahnya variabel dalam perhitungan 

konstruksi seperti cuaca dan temperatur yang tentu berbeda dari satu tempat ke 

tempat lainnya. 

Namun dibalik dua perbedaan tersebut, manufaktur dan konstruksi memiliki 

kesamaan juga, yaitu sama – sama memproduksi sesuatu yang berguna melalui 

proses yang berulang. Dengan memproses suatu hal dari yang sederhana, hingga  
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menghasilkan produk akhir yang mempunyai nilai tambah. Dengan kesamaan 

tersebut akan ditemukan kaitan – kaitan bagaimana penerapan Lean Principle 

dalam dunia konstruksi.  

 

1.2. Perumusan Masalah 

Perkembangan Lean Principle menuju kepada tingkat produktivitas yang 

lebih baik dari suatu proyek. Apapun proyeknya, apakah proyek yang bersifat 

tipikal seperti di dunia industri manufaktur, ataupun bersifat unik seperti yang 

terdapat pada dunia konstruksi bangunan. Perkembangan Lean Principle ini 

diikuti oleh beberapa hal, antara lain adalah efek baik yang disebabkan oleh 

prinsip ini seperti memotong waktu produksi, meminimalisir kegagalan atau cacat 

produksi, hingga ikut berkontribusi dalam mewujudkan dunia industri dan 

konstruksi yang ramah lingkungan. 

Penelitian ini akan berusaha mengidentifikasi dan mengkaji tentang faktor-

faktor dan variabel - variabel dari Lean Principle dalam proyek konstruksi gedung 

di Tangerang. Dari penelitian ini akan diperoleh variabel-variabel dari tiap faktor 

dan akan dicek apakah betul seluruh variabel dari faktor-faktor tersebut bisa 

diterapkan pada dunia konstruksi gedung di Tangerang. Berangkat dari beberapa 

hal tersebut, dirumuskan permasalahan penelitian berikut ini: 

1. Apakah Lean Principle itu? 

2. Faktor – faktor apakah yang terdapat dalam Lean Principle? 

3. Variabel – variabel apa saja yang terdapat dalam faktor – faktor Lean 

Principle? 
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4. Faktor dan variabel apa yang belum diterapkan dalam konstruksi gedung 

di Tangerang? 

5. Faktor – faktor apa yang paling berpengaruh terhadap proses konstruksi 

yang relevan? 

 

1.3. Batasan Permasalahan 

Dari perumusan permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, tentu saja 

akan ada hal – hal yang menjadi pembatas antara permasalahan yang akan dibahas 

dan yang tidak. Dengan adanya batasan permasalahan ini, diharapkan penulis 

dapat lebih fokus menjelaskan apa yang menjadi permasalahan inti dalam 

penelitian kali ini, Berikut adalah batasan masalah dari penelitian ini: 

1. Penelitian ini menggunakan alat survei kuisioner yang ditujukan pada baik 

responden terpilih pada proyek konstruksi gedung di Tangerang. 

2. Wilayah tinjauan penelitian adalah wilayah Tangerang, provinsi Banten. 

3. Penelitian ini dilakukan pada saat pelaksanaan konstruksi. 

 

1.4. Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk dapat mengidentifikasi faktor – 

faktor apa saja dari Lean Principle yang ada di dalam proses konstruksi gedung di 

Tangerang. Dengan begitu diharapkan: 

1. Mengidentifikasi Lean Pinciple. 

2. Mengidentifikasi faktor – faktor Lean Principle. 

3. Mengidentifikasi variabel – variabel dari faktor Lean Principle. 
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4. Mengidentifikasi faktor dan variabel yang belum diterapkan dalam 

konstruksi gedung di Tangerang. 

5. Mengidentifikasi faktor – faktor yang paling berpengaruh terhadap proses 

konstruksi gedung di Tangerang untuk meningkatkan kinerja biaya proyek. 

 

1.5. Sistematika Penulisan Laporan Tugas Akhir 

Penulisan laporan tugas akhir ini disusun berdasarkan informasi yang 

diperoleh dari studi yang dilakukan penulis selama dan sebelum menjalani 

kegiatan tugas akhir. Melalui dasar tersebut, sistematika penyusunan laporan 

tugas akhir adalah sebagai berikut: 

1. BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan pendahuluan dari laporan tugas akhir. Dimana dalam 

bab ini dijadikan dasar keseluruhan penulisan laporan. Bab ini membahas 

secara umum mengenai latar belakang dari ide penulisan, tujuan, 

pembatasan masalah, metode penulisan, dan sistematik penyusunan 

laporan tugas akhir 

2. BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini membahas mengenai dasar teori yang menjadi acuan dari 

penelitian tugas akhir ini dan teori yang menjadi pendukung hipotesis dari 

ide dasar penelitian penulis dalam pembuatan laporan tugas akhir ini. 

Secara umum pada bab ini dibahas mengenai potret bangunan di 

Indonesia, teori siklus proyek konstruksi, teori Lean Principle, teori tipe 
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proyek, responden penelitian mulai dari pemilik proyek, kontraktor, 

perancang, konsultan pengawas hingga supplier. 

3. BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini akan membahas mengenai proses penelitian yang dilakukan 

berkaitan dengan penyelesaian laporan tugas akhir, mulai dari survei, 

pengumpulan data, pengambilan data, dan pengolahan data hingga 

menarik keimpulan akhir dari penelitian ini. Kemudian akan dijelaskan 

instrumen yang digunakan dalam penelitian, metoda pengolahan data yang 

digunakan, dan model pembahasan. 

4. BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini akan memberi rincian bagaimana data – data statisik yang 

diperoleh dapat diterjemahkan menjadi identifikasi faktor – faktor Lean 

Principles. Berdasarkan data – data tersebut baru dapat ditentukan apakah 

betul faktor – faktor tersebut ada di dunia konstruksi atau tidak. 

5. BAB  V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini merupakan bab akhir dari tugas akhir, dimana dalam bab ini akan 

disajikan kesimpulan akhir yang ditarik dari seluruh bab sebelumnya, 

selain itu di dalamnya akan terdapat hasil penelitian serta saran untuk 

penelitian selanjutnya. 

 

 

 


