
  1.1 Latar Belakang Permasalahan Penelitian

Dalam membangun suatu bangunan, tentunya memerlukan suatu 

pengelolaan atau manajemen yang baik pada berbagai tahap kontruksi, 

baik itu tahap uji kelayakan pelaksanaan, biaya, waktu dan mutu sampai 

pada tahap perawatan bangunan. Salah satu dari permasalahan yang ada 

saat ini pada proyek kontruksi adanya manajemen biaya yang masih perlu 

diperhatikan. Hal ini saya menemukan proyek kontru

proyek mengalami pembengkakan atau tidak sesuai dengan anggaran yang 

sesuai, salah satunya pada proyek gedung bangunan 1 di jakarta dengan 

pembengkakan 10,7%, gedung bangunan 2 sekitar 18,2% dan bangunan 

gedung 3 sekitar 22,6%. dan dian

membuktikan bahwa ada permasalahan yang mengakibatkan 

pembengkakan tersebut, sebagai mestinya tolak ukur keberhasilan proyek 

kontruksi pada dasarnya di lihat dari tingkat kepuasan pemilik proyek dan 

juga pengaruhnya p

Dalam suatu pelaksanaan proyek ada banyak hal yang berpengaruh 

terhadap kelancaran dan kesuksesan suatu proyek, salah satunya 

manajemen biaya proyek pelaksanaan pekerjaan yang efisien. Dengan 

adanya keterlambatan pada mater

yang kurang mendukung dan bahan kurang memenuhi, akan 

mengakibatkan pembekakan pada biaya proyek sehingga menimbulkan 

kerugian oleh pihak pemilik maupun pelaksana proyek.

Biaya dalam pelaksanaan pekerjaan kontruksi tela

dokumen kontrak, keberhasilan pekerjaan kontruksi dapat di ukur biaya 

yang digunakan untuk penyelesaian pekerjaan proyek, bila pekerjaan dapat 

di selesaikan dengan biaya yang sesuai maka pekerjaan proyek dianggap 

berhasil, sebaliknya bila pek

biaya maka pekerjaan proyek dianggap kurang berhasil, biaya 

membengkak didasari beberapa faktor, salah satunya adanya  1  BAB I 
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Dalam membangun suatu bangunan, tentunya memerlukan suatu 

pengelolaan atau manajemen yang baik pada berbagai tahap kontruksi, 

itu tahap uji kelayakan pelaksanaan, biaya, waktu dan mutu sampai 

pada tahap perawatan bangunan. Salah satu dari permasalahan yang ada 

saat ini pada proyek kontruksi adanya manajemen biaya yang masih perlu 

diperhatikan. Hal ini saya menemukan proyek kontruksi yang pembiayaan 

proyek mengalami pembengkakan atau tidak sesuai dengan anggaran yang 

sesuai, salah satunya pada proyek gedung bangunan 1 di jakarta dengan 

pembengkakan 10,7%, gedung bangunan 2 sekitar 18,2% dan bangunan 

gedung 3 sekitar 22,6%. dan diantaranya proyek - proyek tersebut sudah 

membuktikan bahwa ada permasalahan yang mengakibatkan 

pembengkakan tersebut, sebagai mestinya tolak ukur keberhasilan proyek 

kontruksi pada dasarnya di lihat dari tingkat kepuasan pemilik proyek dan 

juga pengaruhnya pada aspek lingkungan sekitarnya. 

Dalam suatu pelaksanaan proyek ada banyak hal yang berpengaruh 

terhadap kelancaran dan kesuksesan suatu proyek, salah satunya 

manajemen biaya proyek pelaksanaan pekerjaan yang efisien. Dengan 

adanya keterlambatan pada material yang diakibatkan oleh pencapaian 

yang kurang mendukung dan bahan kurang memenuhi, akan 

mengakibatkan pembekakan pada biaya proyek sehingga menimbulkan 

kerugian oleh pihak pemilik maupun pelaksana proyek. 

Biaya dalam pelaksanaan pekerjaan kontruksi tela

dokumen kontrak, keberhasilan pekerjaan kontruksi dapat di ukur biaya 

yang digunakan untuk penyelesaian pekerjaan proyek, bila pekerjaan dapat 

di selesaikan dengan biaya yang sesuai maka pekerjaan proyek dianggap 

berhasil, sebaliknya bila pekerjaan proyek mengalami pembengkakan 

biaya maka pekerjaan proyek dianggap kurang berhasil, biaya 

membengkak didasari beberapa faktor, salah satunya adanya 

Dalam membangun suatu bangunan, tentunya memerlukan suatu 

pengelolaan atau manajemen yang baik pada berbagai tahap kontruksi, 

itu tahap uji kelayakan pelaksanaan, biaya, waktu dan mutu sampai 

pada tahap perawatan bangunan. Salah satu dari permasalahan yang ada 

saat ini pada proyek kontruksi adanya manajemen biaya yang masih perlu 

ksi yang pembiayaan 

proyek mengalami pembengkakan atau tidak sesuai dengan anggaran yang 

sesuai, salah satunya pada proyek gedung bangunan 1 di jakarta dengan 

pembengkakan 10,7%, gedung bangunan 2 sekitar 18,2% dan bangunan 

proyek tersebut sudah 

membuktikan bahwa ada permasalahan yang mengakibatkan 

pembengkakan tersebut, sebagai mestinya tolak ukur keberhasilan proyek 

kontruksi pada dasarnya di lihat dari tingkat kepuasan pemilik proyek dan 

Dalam suatu pelaksanaan proyek ada banyak hal yang berpengaruh 

terhadap kelancaran dan kesuksesan suatu proyek, salah satunya 

manajemen biaya proyek pelaksanaan pekerjaan yang efisien. Dengan 

ial yang diakibatkan oleh pencapaian 

yang kurang mendukung dan bahan kurang memenuhi, akan 

mengakibatkan pembekakan pada biaya proyek sehingga menimbulkan 

Biaya dalam pelaksanaan pekerjaan kontruksi telah di tentukan 

dokumen kontrak, keberhasilan pekerjaan kontruksi dapat di ukur biaya 

yang digunakan untuk penyelesaian pekerjaan proyek, bila pekerjaan dapat 

di selesaikan dengan biaya yang sesuai maka pekerjaan proyek dianggap 

erjaan proyek mengalami pembengkakan 

biaya maka pekerjaan proyek dianggap kurang berhasil, biaya 

membengkak didasari beberapa faktor, salah satunya adanya 



  keterlambatan datangnya material dengan minimnya akses yang ditempuh 

atau bahan kurang memenuhi, maka

dimanfaatkan sebaik

Untuk dapat menghindari terjadinya keterlambatan pada proyek 

kontruksi tentunya harus mempunyai metode yang bisa mengatasi masalah 

tersebut, dengan memakai rantai pasok dengan baik dapat mengurangi 

pembengkakan biaya yang di timbulkan oleh masalah tersebut, kita juga 

harus mengerti faktor 

Rantai pasok merupakan industri konstruksi yang dapat diambil 

dari konsep yang awalnya berasal dari industri manufak

mendapatkan pencapaian dari efisiensi mutu, waktu dan biaya yang bisa 

meningkatkan hasil dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi (Juarti, 

2008). 

Rantai pasok memiliki hubungan dengan berbagai pihak, 

diantaranya hubungan hulu (upstream) hingga ke h

dalam proses untuk mendapatkan barang dan jasa yang berbeda dan juga 

penting sampai kepada pelanggan akhir. Sehingga kemungkinan 

keterlibatan dari beberapa pihak akan membentuk suatu hubungan yang 

dapat menempatkan pihak berposisi salah 

rantai proses yang menghasilkan produk konstruksi (Vrijhoef, 1999).

Adanya keikutsertaan beberapa bagian dengan keahlian dan 

kepentingan yang berbeda

pekerjaan konstruksi ke dalam s

oleh sebagian yang berbeda, sehingga suatu pola rantai pasok terjadi 

beberapa masalah, seperti pembengkakan pada biaya pelaksanaan, 

terjadinya lambatnya pekerjaan, terjadinya perselisihan, sehingga 

mengakibatkan indus

efisien (Tucker., 2001).

Pengelolaan rantai pasok di industri konstruksi dapat mempercayai 

sebagai salah satu usaha yang strategis untuk meningkatkan daya saing 

suatu perusahaan konstruksi di tengah semak

regional maupun global, sebagaimana layaknya industri lainnya. Salah  2  keterlambatan datangnya material dengan minimnya akses yang ditempuh 

atau bahan kurang memenuhi, maka dari itu harus dikelola dan 

dimanfaatkan sebaik-baiknya. 

Untuk dapat menghindari terjadinya keterlambatan pada proyek 

kontruksi tentunya harus mempunyai metode yang bisa mengatasi masalah 

tersebut, dengan memakai rantai pasok dengan baik dapat mengurangi 

pembengkakan biaya yang di timbulkan oleh masalah tersebut, kita juga 

harus mengerti faktor – faktor yang mengakibatkan pembengkakan biaya.

Rantai pasok merupakan industri konstruksi yang dapat diambil 

dari konsep yang awalnya berasal dari industri manufak

mendapatkan pencapaian dari efisiensi mutu, waktu dan biaya yang bisa 

meningkatkan hasil dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi (Juarti, 

Rantai pasok memiliki hubungan dengan berbagai pihak, 

diantaranya hubungan hulu (upstream) hingga ke hilir (downstream), 

dalam proses untuk mendapatkan barang dan jasa yang berbeda dan juga 

penting sampai kepada pelanggan akhir. Sehingga kemungkinan 

keterlibatan dari beberapa pihak akan membentuk suatu hubungan yang 

dapat menempatkan pihak berposisi salah satu alur dalam suatu rangkaian 

rantai proses yang menghasilkan produk konstruksi (Vrijhoef, 1999).

Adanya keikutsertaan beberapa bagian dengan keahlian dan 

kepentingan yang berbeda-beda akan memperlihatkan terpecahnya suatu 

pekerjaan konstruksi ke dalam sebagian paket pekerjaan yang dilakukan 

oleh sebagian yang berbeda, sehingga suatu pola rantai pasok terjadi 

beberapa masalah, seperti pembengkakan pada biaya pelaksanaan, 

terjadinya lambatnya pekerjaan, terjadinya perselisihan, sehingga 

mengakibatkan industri konstruksi dilihat sebagai industri yang kutang 

efisien (Tucker., 2001). 

Pengelolaan rantai pasok di industri konstruksi dapat mempercayai 

sebagai salah satu usaha yang strategis untuk meningkatkan daya saing 

suatu perusahaan konstruksi di tengah semakin ketatnya persaingan lokal, 

regional maupun global, sebagaimana layaknya industri lainnya. Salah 

keterlambatan datangnya material dengan minimnya akses yang ditempuh 

dari itu harus dikelola dan 

Untuk dapat menghindari terjadinya keterlambatan pada proyek 

kontruksi tentunya harus mempunyai metode yang bisa mengatasi masalah 

tersebut, dengan memakai rantai pasok dengan baik dapat mengurangi 

pembengkakan biaya yang di timbulkan oleh masalah tersebut, kita juga 

faktor yang mengakibatkan pembengkakan biaya. 

Rantai pasok merupakan industri konstruksi yang dapat diambil 

dari konsep yang awalnya berasal dari industri manufaktur untuk 

mendapatkan pencapaian dari efisiensi mutu, waktu dan biaya yang bisa 

meningkatkan hasil dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi (Juarti, 

Rantai pasok memiliki hubungan dengan berbagai pihak, 

ilir (downstream), 

dalam proses untuk mendapatkan barang dan jasa yang berbeda dan juga 

penting sampai kepada pelanggan akhir. Sehingga kemungkinan 

keterlibatan dari beberapa pihak akan membentuk suatu hubungan yang 

satu alur dalam suatu rangkaian 

rantai proses yang menghasilkan produk konstruksi (Vrijhoef, 1999). 

Adanya keikutsertaan beberapa bagian dengan keahlian dan 

beda akan memperlihatkan terpecahnya suatu 

ebagian paket pekerjaan yang dilakukan 

oleh sebagian yang berbeda, sehingga suatu pola rantai pasok terjadi 

beberapa masalah, seperti pembengkakan pada biaya pelaksanaan, 

terjadinya lambatnya pekerjaan, terjadinya perselisihan, sehingga 

tri konstruksi dilihat sebagai industri yang kutang 

Pengelolaan rantai pasok di industri konstruksi dapat mempercayai 

sebagai salah satu usaha yang strategis untuk meningkatkan daya saing 

in ketatnya persaingan lokal, 

regional maupun global, sebagaimana layaknya industri lainnya. Salah 



  satu unsur penting dari pengelolaan rantai pasok ini adalah struktur dari 

jaringan yang efektif, karena sebuah rantai pasok yang efisien dianggap 

dapat membe

menjadi bagiannya. Berdasarkan hasil suatu studi diperoleh kesimpulan 

bahwa desain rantai pasok yang buruk memiliki potensi untuk 20 

meningkatkan biaya proyek hingga 10% (Bertelsen, 1993). 

Pengelolaan ra

terintegrasi. Masing

kesatuan, tidak berdiri sendiri

pasok tradisional. Kegiatan operasi pada rantai pasok membutuhkan alira

informasi yang berkesinambungan untuk menghasilkan produk yang baik 

pada saat yang tepat sesuai dengan kebutuhan konsumen ( Stock dan 

Lambert 2001).

 

1.2 Permasalahan Penelitian

Permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini:

1. Apa saja faktor 

meningkatkan efisiensi manajemen pembiayaan proyek konstruksi 

bangunan gedung X di Jakarta?

2. Bagaimana hasil analisis rantai pasok dalam meningkatkan efisiensi 

manajemen pembiayaan proyek konstruksi bangunan gedung

Jakarta? 

3. Faktor rantai pasok  apa yang paling berpengaruh terhadap 

meningkatkan efisiensi manajemen pembiayaan proyek konstruksi 

bangunan gedung X di Jakarta?

4. Apa rekomendasi perbaikan yang dapat di lakukan dari hasil penelitian 

ini? 

 

1.3 Batasan Permasa

Pada dasarnya proyek

segi manajemen meliputi tahapan 

Procurement, Construction  3  satu unsur penting dari pengelolaan rantai pasok ini adalah struktur dari 

jaringan yang efektif, karena sebuah rantai pasok yang efisien dianggap 

dapat memberikan daya saing yang tinggi kepada perusahaan yang 

menjadi bagiannya. Berdasarkan hasil suatu studi diperoleh kesimpulan 

bahwa desain rantai pasok yang buruk memiliki potensi untuk 20 

meningkatkan biaya proyek hingga 10% (Bertelsen, 1993). 

Pengelolaan rantai pasok yang sukses membutuhkan sistem yang 

terintegrasi. Masing-masing unit dalam rantai pasok menjadi satu 

kesatuan, tidak berdiri sendiri-sendiri sebagaimana halnya dengan rantai 

pasok tradisional. Kegiatan operasi pada rantai pasok membutuhkan alira

informasi yang berkesinambungan untuk menghasilkan produk yang baik 

pada saat yang tepat sesuai dengan kebutuhan konsumen ( Stock dan 

Lambert 2001). 

Permasalahan Penelitian 

Permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini: 

Apa saja faktor - faktor dan variabel - variabel rantai pasok dalam 

meningkatkan efisiensi manajemen pembiayaan proyek konstruksi 

bangunan gedung X di Jakarta? 

Bagaimana hasil analisis rantai pasok dalam meningkatkan efisiensi 

manajemen pembiayaan proyek konstruksi bangunan gedung

Faktor rantai pasok  apa yang paling berpengaruh terhadap 

meningkatkan efisiensi manajemen pembiayaan proyek konstruksi 

bangunan gedung X di Jakarta? 

Apa rekomendasi perbaikan yang dapat di lakukan dari hasil penelitian 

Batasan Permasalahan Penelitian 

Pada dasarnya proyek-proyek pembangunan dapat diliat dari 

segi manajemen meliputi tahapan Feasibility Study, Planning, Design, 

Procurement, Construction, dan Maintenance. Dalam penelitian ini, agar 

satu unsur penting dari pengelolaan rantai pasok ini adalah struktur dari 

jaringan yang efektif, karena sebuah rantai pasok yang efisien dianggap 

rikan daya saing yang tinggi kepada perusahaan yang 

menjadi bagiannya. Berdasarkan hasil suatu studi diperoleh kesimpulan 

bahwa desain rantai pasok yang buruk memiliki potensi untuk 20 

meningkatkan biaya proyek hingga 10% (Bertelsen, 1993).  

ntai pasok yang sukses membutuhkan sistem yang 

masing unit dalam rantai pasok menjadi satu 

sendiri sebagaimana halnya dengan rantai 

pasok tradisional. Kegiatan operasi pada rantai pasok membutuhkan aliran 

informasi yang berkesinambungan untuk menghasilkan produk yang baik 

pada saat yang tepat sesuai dengan kebutuhan konsumen ( Stock dan 

variabel rantai pasok dalam 

meningkatkan efisiensi manajemen pembiayaan proyek konstruksi 

Bagaimana hasil analisis rantai pasok dalam meningkatkan efisiensi 

manajemen pembiayaan proyek konstruksi bangunan gedung X di 

Faktor rantai pasok  apa yang paling berpengaruh terhadap 

meningkatkan efisiensi manajemen pembiayaan proyek konstruksi 

Apa rekomendasi perbaikan yang dapat di lakukan dari hasil penelitian 

proyek pembangunan dapat diliat dari 

Feasibility Study, Planning, Design, 

Dalam penelitian ini, agar 



  penelitian dapat berjalan efektif dan men

maka penelitian dibatasi pada faktor yang mempengaruhi manajemen 

pembiayaan proyek konstruksi bangunan gedung, tahapan pelaksanaan 

konstruksi (Execution/Construction), 

bertingkat tinggi atau 
1.4 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui  faktor 

meningkatkan efisiensi manajemen pembiayaan proyek konstruksi 

bangunan gedung.

2. Mengetahui  hasil analisis rantai 

manajemen pembiayaan proyek konstruksi bangunan gedung.

3. Mengetahui faktor rantai pasok  yang paling berpengaruh terhadap 

meningkatkan efisiensi manajemen pembiayaan proyek konstruksi 

bangunan gedung.

4. Mendapatkan rekomenda

 

1.5 Model Operasional Penelitian

 

 

 

  Issue 
Penggunaan biaya pada 

proyek belum berbanding 
lurus dengan kinerja 

proyek  
Faktor dan Variabel

Rantai pasok “ X ”  4  penelitian dapat berjalan efektif dan mencapai sasaran yang disarankan, 

maka penelitian dibatasi pada faktor yang mempengaruhi manajemen 

pembiayaan proyek konstruksi bangunan gedung, tahapan pelaksanaan 

(Execution/Construction), dan juga hanya fokus pada bangunan 

bertingkat tinggi atau high-rise building yang berlokasi di DKI Jakarta

Tujuan Penelitian 

Mengetahui  faktor - faktor  dan variabel - variabel rantai pasok dalam 

meningkatkan efisiensi manajemen pembiayaan proyek konstruksi 

bangunan gedung. 

Mengetahui  hasil analisis rantai pasok dalam meningkatkan efisiensi 

manajemen pembiayaan proyek konstruksi bangunan gedung.

Mengetahui faktor rantai pasok  yang paling berpengaruh terhadap 

meningkatkan efisiensi manajemen pembiayaan proyek konstruksi 

bangunan gedung. 

Mendapatkan rekomendasi perbaikan dalam penelitian ini.

Model Operasional Penelitian 

 
 

 

 

 

 

Metode Penelitian 
Analisis kuantitatif dan 

kwalitatif dengan 
Penggunaan tool statistik  Permaslahan penelitian 

Menganalisis efisiensi 
penggunaan rantai pasok 
pada proyek kontruksi 
Kajian Pustaka 

Buku dan jurnal-jurnal yang 
relevan  

Penggunaan biaya pada 
belum berbanding 

lurus dengan kinerja 

Faktor dan Variabel 
Rantai pasok  

Kesimpulan, saran, dan 
rekomendasi  capai sasaran yang disarankan, 

maka penelitian dibatasi pada faktor yang mempengaruhi manajemen 

pembiayaan proyek konstruksi bangunan gedung, tahapan pelaksanaan 

dan juga hanya fokus pada bangunan 

yang berlokasi di DKI Jakarta. 
variabel rantai pasok dalam 

meningkatkan efisiensi manajemen pembiayaan proyek konstruksi 

pasok dalam meningkatkan efisiensi 

manajemen pembiayaan proyek konstruksi bangunan gedung. 

Mengetahui faktor rantai pasok  yang paling berpengaruh terhadap 

meningkatkan efisiensi manajemen pembiayaan proyek konstruksi 

si perbaikan dalam penelitian ini. 

Kinerja Proyek  
Hasil fisiensi penggunaan 
rantai pasok pada proyek 

kontruksi 
 

“ Y “ 



  Model operasional penelitian melihatkan dengan bentuk 

yang menjelaskan secara umum bagaimana mendapatkan masalah yang 

nantinya akan dijadikan bahan untuk penelitian ini.

Gambar diatas menggabarkan model operasional penelitian yang 

terdiri dari isuue, permasalahan penelitian, kajian pustaka, faktor dan 

variabel X yang merupakan dari rantai pasok yang mempengaruhi 

manejemen pembiayaan 

merupakan menejemen pembiayaan proyek yang menjadi variabel terikat. 

Dengan metode penelitian kuantitatif dan kwalitatif penggunaan 

statistik akan mendapatkan permasalahan yang terjadi pada manejemen 

pembiayaan p

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian ini terbagi menjadi Lima tahapan. Berikut 

tahapan-tahapan penelitianya: 
1) Bab I Pendahuluan  

Pada b

permasalahan

sistematika penulisan. 
 

2) Bab II Tinjauan Pustaka 

Membahas 

yang diteliti, yaitu: Manajemen biaya proyek, 

manajemen pembiayaan proye

peran pengguna jasa, peran kontraktor, aspek hukum yang terkait 

dalam rantai pasok, hasil yang relavan 

bertingkat tinggi di Jakarta.
 

3) Bab III Metodologi Penelitian

Metode  5  Gambar 1.1 Model OperasionalPenelitian 

Model operasional penelitian melihatkan dengan bentuk 

yang menjelaskan secara umum bagaimana mendapatkan masalah yang 

n dijadikan bahan untuk penelitian ini. 

Gambar diatas menggabarkan model operasional penelitian yang 

terdiri dari isuue, permasalahan penelitian, kajian pustaka, faktor dan 

variabel X yang merupakan dari rantai pasok yang mempengaruhi 

manejemen pembiayaan proyek gedung X di Jakarta. Variabel Y 

merupakan menejemen pembiayaan proyek yang menjadi variabel terikat. 

Dengan metode penelitian kuantitatif dan kwalitatif penggunaan 

akan mendapatkan permasalahan yang terjadi pada manejemen 

pembiayaan proyek gedung bertingkat tinggi di Jakarta. 

Sistematika Penulisan 

Sistematika penelitian ini terbagi menjadi Lima tahapan. Berikut 

tahapan penelitianya: 

Bab I Pendahuluan   

Pada bab ini menerangkan latar belakang penulisan ilmiah

permasalahanpenelitian, batasan permasalahan, tujuan

sistematika penulisan.  

Bab II Tinjauan Pustaka  

Membahas  studi literatur berhubungan dengan permasalahan 

yang diteliti, yaitu: Manajemen biaya proyek, supply chain

manajemen pembiayaan proyek, potret penggunaan gedung di jakarta, 

peran pengguna jasa, peran kontraktor, aspek hukum yang terkait 

dalam rantai pasok, hasil yang relavan dan penjelasan bangunan 

bertingkat tinggi di Jakarta. 

Bab III Metodologi Penelitian 

Metode yang sedang di lakuakan memuat rincian 

Model operasional penelitian melihatkan dengan bentuk flow chart 

yang menjelaskan secara umum bagaimana mendapatkan masalah yang 

Gambar diatas menggabarkan model operasional penelitian yang 

terdiri dari isuue, permasalahan penelitian, kajian pustaka, faktor dan 

variabel X yang merupakan dari rantai pasok yang mempengaruhi 

proyek gedung X di Jakarta. Variabel Y 

merupakan menejemen pembiayaan proyek yang menjadi variabel terikat. 

Dengan metode penelitian kuantitatif dan kwalitatif penggunaan tool 

akan mendapatkan permasalahan yang terjadi pada manejemen 

Sistematika penelitian ini terbagi menjadi Lima tahapan. Berikut 

penulisan ilmiah, 

tujuan penelitian, dan 

dengan permasalahan 

upply chain dalam 

, potret penggunaan gedung di jakarta, 

peran pengguna jasa, peran kontraktor, aspek hukum yang terkait 

dan penjelasan bangunan 

rincian mengenai 



  desain penelitian, sumber 

merancang 

menganalisis data
 

4) Bab IV Hasil Penelitian

Bab ini 

permasalahan 2 yang berkaitan dengan 

profil responden, profil proyek, uji validitas dan reabilitas data, analisis 

regresi dan korelasi

pembahasan ke 4 
 

5) Bab V Kesimpulan dan Saran 

Dalam b

berdasarkan pada analisishasil penelitian serta pembahasan

sudah di lakukan

  6  penelitian, sumber dan jenis data, teknik pengambilan data, 

merancang instrument penelitian, menyebarkan kuisioner

analisis data. 

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Bab ini membahas tentang pembahasan permasalahan 1, 

permasalahan 2 yang berkaitan dengan analisis distribusi kuisioner, 

profil responden, profil proyek, uji validitas dan reabilitas data, analisis 

regresi dan korelasi dan pembahasan ke 3 mengenai rekomendasi serta 

pembahasan ke 4 rekomendasi hasil yg sudah di olah. 

Bab V Kesimpulan dan Saran  

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran 

berdasarkan pada analisishasil penelitian serta pembahasan

sudah di lakukan 

teknik pengambilan data, 

kuisioner dan  metode 

pembahasan permasalahan 1, 

analisis distribusi kuisioner, 

profil responden, profil proyek, uji validitas dan reabilitas data, analisis 

dan pembahasan ke 3 mengenai rekomendasi serta 

 

kesimpulan dan saran yang 

berdasarkan pada analisishasil penelitian serta pembahasan yang 


