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BAB 2 

LANDASAN TEORI 

2.1. Tinjauan Pustaka 

 

Istimawan Dipohusodo (1996:4) menyatakan bahwa proyek dengan segala ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang dilibatkan di dalamnya merupakan salah satu 

upaya manusia dalam rangka membangun kehidupannya. Proyek merupakan 

upaya dengan mengarahkan sumber daya yang tersedia yang diorganisasikan 

untuk mencapai tujuan, sasaran, dan harapan penting tertentu. Proyek harus 

diselesaikan dalam jangka waktu terbatas sesuai dengan kesepakatan. Sebuah 

proyek terdiri dari urutan dan rangkaian yang panjang dan dimulai sejak 

dituangkan gagasan, direncanakan, kemudian dilaksanakan, sampai benar-benar 

memberikan hasil yang sesuai dengan perencanaan. Sehingga pelaksanaan proyek 

pada umumnya merupakan serangkaian mekanisme tugas dan kegiatan komplek 

yang membentuk saling ketergantungan dan mengandung berbagai permasalahan 

tersendiri. Semakin kompleks mekanismenya sudah barang tentu semakin 

beraneka pula permasalahannya. Apabila tidak ditangani dengan benar, berbagai 

masalah tersebut akan memunculkan berbagai dampak negatif yang pada akhirnya 

bermuara pada kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang dicita-citakan. 

Kesalahan yang terjadi itu salah satunya berupa rework. 

 
Penetapan mengapa proyek gagal memenuhi jadwal yang direncanakan, biaya dan 

kualitas parameter adalah tema yang berulang dalam bidang konstruksi, teknik 

dan manajemen proyek. Desain yang harus dikerjakan ulang dilaporkan telah 

memberikan kontribusi lebih dari 70% dari total jumlah pengerjaan ulang  dalam 

proyek-proyek konstruksi. Dalam situasi ini, sebuah pendekatan manajemen 

forensik untuk menentukan bagaimana dan mengapa rework terjadi di sebuah 

proyek konstruksi komersial dilakukan. Dinamika perilaku yang memberikan 

kontribusi yang menyebabkan kesalahan (terutama yang berkaitan dengan 

pengelolaan dan dokumentasi desain) dibuat simulasi menggunakan sistem 
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dinamika. Hasil dari analisis wawasan tentang arsitektur dan teknik profesional 

keputusan dan kerja praktek yang dapat mempengaruhi terjadinya kesalahan 

desain. Berkurangnya kesalahan desain secara signifikan akan mengurangi jumlah 

yang harus dikerjakan kembali. Hal ini akan membawa keuntungan yang lebih 

besar bagi perusahaan dan meningkatkan kinerja proyek parameter (jadwal, biaya, 

kualitas).  

Love P.E.D. Forensik Manajemen Proyek: Penyelidikan Tentang Kausal 
Perilaku Desai Yang Harus Dikerjakan Kembali. 2006. Hong kong 
 

Mengolah lagi telah menjadi salah satu fitur yang endemik dalam proses 

pembangunan, yang selalu mengarah ke waktu dan biaya dalam proyek. Oleh 

karena itu, dalam rangka meningkatkan kinerja proyek-proyek yang diperlukan 

untuk mengidentifikasi penyebab dan biaya mengerjakan kembali. Penelitian 

harus dilakukan untuk mengukur penyebab, dan besarnya biaya yang dalam 

mengolah lagi dua proyek konstruksi di Australia dengan menggunakan kontrak 

perjanjian. Penyebab dan biaya mengerjakan kembali pada proyek dianalisa dan 

dibahas. . Studi kasus proyek 'mengolah lagi biaya yang ditemukan menjadi 3,15 

persen dan 2,4 persen dari nilai kontrak mereka. Perubahan yang dilakukan oleh 

klien dan pengguna akhir, serta kesalahan dan kelalaian dalam dokumen kontrak, 

yang ditemukan menjadi penyebab utama mengolah lagi. Merekomendasikan 

bahwa perusahaan-perusahaan konstruksi dan perusahaan-perusahaan konsultan, 

khususnya konsultan desain, melaksanakan praktek-praktek manajemen kualitas 

serta lebih memperhatikan lebih desain proses pembangunan, untuk mencegah 

munculnya mengerjakan kembali pada tahap selanjutnya.  

Love P.E.D. Penurunan dari Pengerjaan Ulang pada Proyek Konstruksi. 

2006. Australia 

 

Faktor biaya merupakan bahan pertimbangan utama dalam penyelenggaraan 

pekerjaan konstruksi, karena menyangkut jumlah investasi besar yang harus 

ditanamkan oleh pemberi tugas yang rentan terhadap kegagalan. Sedangkan 

masalah yang berpengaruh terhadap waktu konstruksi lebih banyak disebabkan 

oleh mekanisme penyelenggaraan seperti keterlambatan pengadaan bahan, 

keterlambatan jadwal perencanaan, masalah produktivitas, kelayakan jadwal 
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konstruksi dan sebagainya. Kemudian masalah-masalah yang mempengaruhi 

kualitas lebih banyak berawal dan didominasi oleh oleh kualitas sumber daya 

manusia yang berkaitan dengan kemampuan dan ketrampilan teknis. Misalnya 

dalam penyusunan kriteria perencanaan dan spesifikasi, pengelolaan segi finansial 

sebagai penunjang, tata cara penyediaan material dan peralatan, pengerahan 

tenaga terampil, dan kelemahan di bidang pemeriksaan dan pengawasan selama 

konstruksi berlangsung. (Dipohusodo, 1995: 215-216) 

 

Rework dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi pengerjaan ulang. Rework 

sudah hampir menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam dunia konstruksi. 

Oleh karena itu banyak peneliti yang mengadakan riset dan penelitian untuk 

mengetahui apa sebenarnya rework itu. Para peneliti itu mendefinisikan rework 

menurut pandangan dan pendapat mereka masing-masing. 

 

Rework sebagai mengerjakan sesuatu paling tidak satu kali lebih banyak, yang 

diakibatkan oleh ketidakcocokan dengan permintaan (CIDA dalam Peter 2004) 

 

Rework adalah efek yang tidak perlu dari mengerjakan ulang suatu proses atau 

aktivitas yang diimplementasikan secara tidak tepat pada awalnya dan dapat 

ditimbulkan oleh kesalahan ataupun adanya variasi (Love et al dalam Fayek 

2003). 

 

Rework didefinisikan sebagai aktivitas di lapangan yang harus dikerjakan lebih 

dari satu kali, atau aktivitas yang menghilangkan pekerjaan yang telah dilakukan 

sebelumnya sebagai bagian dari proyek di luar sumber daya, dimana tidak ada 

change order yang dikeluarkan dan change of scope yang diidentifikasi. Definisi 

ini menggabungkan definisi dari CII dan COAA (Fayek et al,2003). 

 

Pengertian tersebut masih kurang jelas sehingga diperlukan batasan-batasan. 

Beberapa hal yang tidak termasuk rework antara lain: 

- Perubahan scope (bidang) pekerjaan mula-mula. 
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Misalnya: penambahan tebal permukaan beton untuk agar permukaannya 

menjadi rata. 

- Perubahan desain atau kesalahan yang tidak mempengaruhi pekerjaan di 

lapangan. 

Sebelum dikerjakan kesalahan sudah diketahui sehingga tidak terjadi 

pengerjaan ulang. 

- Kesalahan fabrikasi off-site yang dibetulkan  off-site 

Misalnya: tiang pancang yang dipesan ukurannya tidak sesuai dengan ukuran 

yang diminta, tetapi hal itu diketahui sebelumnya dan diubah sebelum 

dipasang. 

- Kesalahan fabrikasi on- site yang diperbaiki tanpa mengganggu jalannya 

proses konstruksi 

Misalnya: pengerjaan konstruksi atap baja yang dilakukan di dalam lokasi 

proyek tetapi belum dipasang telah diketahui adanya kesalahan sehingga dapat 

segera diperbaiki sebelum dipasang dalam bangunan. 

 

2.2. Dasar Teori 

 

2.2.1. Kegiatan Proyek 

 

Proyek dapat diartikan sebagai kegiatan sementara yang berlangsung dalam 

jangka waktu terbatas, dengan alokasi sumber daya tertentu dan dimaksudkan 

untuk mencapai hasil akhir yang telah ditentukan. Berdasarkan pengertian tersebut 

terlihat bahwa proyek mempunyai ciri-ciri pokok, yaitu : 

1. Memiliki tujuan khusus, produk akhir atau hasil kerja akhir. 

2. Jumlah biaya, sasaran jadwal serta kriteria mutu dalam proses mencapai tujuan 

yang telah ditentukan. 

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

awal dan akhir ditentukan dengan jelas. 

4. Non rutin, tidak berulang-ulang. Jenis dan intensitas berubah-ubah selama 

proyek berlangsung. 
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Dalam proses mencapai tujuan tersebut telah ditentukan batasan yaitu besar biaya 

(anggaran) yang dialokasikan, jadwal, serta mutu yang harus dipenuhi. Ketiga 

batasan itu disebut tiga kendala (triple constraint).  

1. Anggaran 

Proyek harus diselesaikan dengan biaya yang tidak melebihi anggaran. Untuk 

proyek-proyek yang melibatkan dana dalam jumlah besar dan jadwal 

bertahun-tahun, anggarannya bukan hanya ditentukan untuk total proyek tetapi 

dipecah bagi komponen-komponennya, atau per periode tertentu yang 

jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan. Dengan demikian penyelesaian 

bagian-bagian proyek pun harus memenuhi sasaran anggaran per periode. 

2. Jadwal  

Proyek harus dikerjakan dengan kurun waktu dan tanggal akhir yang telah 

ditentukan. Bila hasil akhir adalah produk baru, maka penyerahannya tidak 

boleh melewati batas waktu yang telah ditentukan. 

3. Mutu 

Produk atau hasil kegiatan proyek harus memenuhi spesifikasi dan kriteria 

yang dipersyaratkan. Memenuhi persyaratan mutu berarti mampu memenuhi 

tugas yang dimaksudkan (fit for the intended use). 

 

Sumber : Iman Soeharto, 1995: 2 

Gambar 2.1 Sasaran proyek yang disebut sebagai tiga kendala (triple constraint). 

 
Ketiga batasan tersebut bersifat tarik menarik yaitu jika ingin meningkatkan 

produk yang telah disepakati dalam kontrak maka harus diikuti dengan mengikuti 

mutu, yang selanjutnya berakibat pada naiknya biaya melebihi anggaran. 

Biaya 

Anggaran 

Jadwal  Mutu 

Kinerja Waktu  
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Sebaliknya bila ingin menekan biaya, biasanya harus berkompromi dengan mutu 

atau jadwal. Ukuran keberhasilan suatu proyek dikaitkan dengan sejauh mana 

ketiga sasaran tersebut dipenuhi. (Iman Soeharto, 1995:2) 

 

2.2.2. Manajemen Proyek 

 

Konsep dan pemikiran manajemen ada 3 macam, yaitu : 

1. Manajemen klasik 

Manajemen klasik menjelaskan tugas-tugas manajemen berdasar fungsinya, 

yaitu: 

· Merencanakan  

Merencanakan berarti memilih dan menentukan langkah-langkah kegiatan 

yang akan datang yang diperlukan untuk mencapai sasaran.  

 

· Mengorganisir 

Mengorganisir dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang berhubungan 

dengan cara bagaimana mengatur dan mengalokasikan kegiatan serta 

sumber daya kepada peserta kelompok (organisasi) agar dapat mencapai 

sasaran secara efisien.  

· Memimpin 

Kepemimpinan adalah aspek penting dalam mengelola suatu usaha, yaitu 

mengarahkan dan mempengaruhi sumber daya manusia dalam organisasi 

agar mau bekerja dengan sukarela untuk mencapai tujuan yang telah 

digariskan. Gaya kepemimpinan yang diterapkan berpengaruh besar 

terhadap keberhasilan dalam proses mencapai tujuan. 

· Mengendalikan 

Mengendalikan adalah menuntun, dalam arti memantau dan mengkaji dan 

apabila perlu mengadakan koreksi agar hasil kegiatan sesuai dengan yang 

telah ditentukan. Hasil-hasil pelaksanaan kegiatan selalu diukur dan 

dibandingkan dengan rencana. Oleh karena itu, umumnya telah dibuat 

tolok ukur, seperti anggaran, standar mutu, jadwal penyelesaian pekerjaan, 

dan lain-lainnya. Apabila terjadi penyimpangan, maka segera dilakukan 
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pembetulan. Dengan demikian pengendalian merupakan salah satu upaya 

untuk meyakini bahwa arus kegiatan bergerak ke arah tujuan yang 

diinginkan. 

· Staffing 

Staffing sering dimasukkan sebagai salah satu fungsi manajemen, tetapi 

banyak yang menganggap kegiatan ini merupakan bagian dari fungsi 

mengorganisir. Staffing meliputi pengadaan tenaga kerja, jumlah maupun 

kualifikasi yang diperlukan bagi pelaksanaan kegiatan, termasuk 

perekrutan, pelatihan, dan penyelesaian untuk menempati posisi-posisi 

dalam organisasi. 

2. Pemikiran sistem 

Pemikiran sistem adalah pemikiran yang memandang segala sesuatu dari 

wawasan totalitas. Metodologinya yang erat berhubungan dengan 

penyelenggaraan proyek adalah sistem analisis, sistem engineering dan sistem 

manajemen. Sistem engineering menjelaskan proses terwujudnya satu sistem, 

atau dengan kata lain mencoba menjelaskan langkah-langkah yang harus 

dilalui untuk mewujudkan suatu gagasan menjadi sistem yang berbentuk fisik. 

Dengan demikian sistem engineering menjadi sejajar dengan tujuan proyek, 

yaitu merealisasikan gagasan menjadi kenyataan fisik. 

3. Pendekatan contingency 

Pendekatan contingency atau situasional pada dasarnya berpendapat bahwa 

tidak ada satu pun pendekatan manajemen terbaik yang dapat dipakai untuk 

mengelola tiap macam kegiatan. Atau dengan kata lain, teknik pengelolaan 

yang bekerja baik untuk suatu kegiatan tidak menjamin keberhasilan yang 

lama bagi keberhasilan kegiatan yang berbeda, situasinya dapat berubah setiap 

waktu. Oleh karena itu, pengelolaan harus bersifat luwes (flexible). 
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Sumber : Iman Soeharto, 1997:18 

Gambar 2.2 Keterkaitan berbagai konsep dan pemikiran manajemen pada 

manajemen proyek 

Pihak-pihak yang terlibat dalam proyek konstruksi dari fase perencanaan sampai 

dengan pelaksanaan dapat dikelompokkan menjadi tiga pihak, yaitu: 

1. Pemilik proyek 

Pemilik proyek atau pemberi tugas atau pengguna jasa adalah orang atau 

badan yang memiliki proyek dan memberikan pekerjaan atau menyuruh 

memberikan pekerjaan kepada pihak penyedia jasa dan yang membayar 

pekerjaan tersebut. Pengguna jasa dapat berupa perseorangan, 

badan/lembaga/instansi pemerintah maupun swasta. 

 

2. Konsultan 

Pihak/ badan yang disebut sebagai konsultan dapat dibedakan menjadi dua, 

yaitu: 

(a)   Konsultan perencana adalah orang atau badan yang membuat 

perencanaan bangunan secara lengkap baik bidang arsitektur, sipil, 

maupun bidang lain yang melekat erat dan membentuk sebuah sistem 

bangunan. Konsultan perencana dapat berupa perseorangan/ 

perseorangan berbadan hukum/ badan hukum yang bergerak dalam 

bidang perencanaan pekerjaan bangunan. 

(b)   Konsultan pengawas adalah orang/ badan yang ditunjuk pengguna jasa 

untuk membantu dalam pengelolaan pelaksanaan pekerjaan 

MANAJEMEN 
KLASIK 

(Manajemen 
berdasarkan 

fungsi) 

PENDEKATAN 
SISTEM 

(Manajemen 
berorientasi pada 

totalitas) 

PENDEKATAN 
CONTINGENCY 
(SITUASIONAL) 

(Manajemen 
sesuai situasi) 

MANAJEMEN 
PROYEK 
(Mengelola 

kegiatan yang 
dinamis) 
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pembangunan mulai dari awal hingga berakhirnya pekerjaan 

pembangunan. 

3. Kontraktor 

Kontraktor adalah orang/ badan yang ditunjuk pengguna jasa untuk 

membantu dalam pengelolaan pelaksanaan pekerjaan mulai dari awal hingga 

berakhirnya pekerjaan pembangunan (Wulfram I. Ervianto, 2003:37). 

 

Dalam rangka upaya untuk membentuk suatu Sistem Manajemen Proyek yang 

lengkap serta kokoh, untuk pelaksanaan pada masing-masing tahapan siklus 

mekanisme tersebut memerlukan alat-alat manajemen, yang umumnya terdiri dari: 

1. Analisis Masalah 

Perencanaan proyek dimulai dari masalah-masalah pokok program 

pembangunan, menyusun strategi yang lebih luas, dan kemudian memilih 

proyek-proyek yang akan dapat mencapai tujuan-tujuan program yang lebih 

luas. 

2. Kerangka Logis 

Kerangka logis merupakan penjelasan urut dan nalar dalam proses 

perencanaan proyek-proyek yang berhasil guna terutama dipandang dari aspek 

pendanaan (cost effective), dimulai sejak dari latar belakang sampai dengan 

tercapainya tujuan. 

3. Analisis Anggaran Keuangan 

Anggaran keuangan disusun secara realistis, bertahap waktu, dengan 

berorientasi pada keluaran-keluaran atau kegiatan-kegiatan proyek. 

4. Rincian Tanggung Jawab 

Salah satu faktor yang ikut menentukan keberhasilan proyek ialah adanya 

peranan dan tanggung jawab yang jelas bagi setiap aparat. 

5. Jadwal Pelaksanaan Proyek 

Jadwal Pelaksanaan Proyek berguna untuk menentukan waktu dan urutan 

kegiatan-kegiatan proyek, dan dibuat berdasarkan Daftar Perincian Kegiatan. 

6. Sistem Monitoring dan Pelaporan  

Dalam rangka pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan proyek 

dibutuhkan suatu media atau alat yang mampu merangkum informasi-
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informasi yang harus secara aktif diketahui, diikuti, dan diamati selama sistem 

pelaksanaan. Untuk itu diperlukan suatu sistem monitoring dan pelaporan, 

yang biasanya memakai media formulir-formulir isian dalam pelaksanaannya. 

7. Sistem Evaluasi 

Sistem evaluasi yang diterapkan ditujukan untuk penyempurnaan pelaksanaan 

proyek sehingga lebih bersifat berorientasi kedepan, yaitu upaya penigkatan 

kesempatan demi untuk keberhasilan proyek. Evaluasi dilakukan secara 

berkala selama masa pelaksanaan proyek untuk kepentingan perbaikan atau 

perlu tidaknya perencanaan ulang. Sedangkan apabila ditujukan untuk 

peningkatan produktivitas proyek-proyek yang serupa, dilakukan pada saat 

setelah selesainya proyek.  

8. Konsep Pendekatan Tim 

Pendekatan Tim (Team Approach) merupakan upaya membangkitkan 

semangat untuk menggalang persatuan dalam bekerja sama, memadukan 

tindakan, meningkatkan komunikasi, mengurangi masalah dan mendorong 

keikutsertaan mereka yang keterlibatannya diperlukan demi keberhasilan 

proyek. 

 

Semua kegiatan proyek merupakan suatu siklus mekanisme manajemen yang 

didasarkan atas tiga tahapan, yaitu: perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. 

 

Sumber : Istimawan Dipohusodo, 1996:14 

Gambar 2.3 Siklus Mekanisme Manajemen Proyek 
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library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



15 
 

 
 

2.2.3. Perusahaan Jasa Konstruksi 

 

Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, 

layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi 

pengawasan pekerjaan konstruksi (UU Nomor 18 tahun 1999). 

 

Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan 

perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan 

arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing 

beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain 

(UU Nomor 18 tahun 1999). 

 

Jasa konstruksi mempunyai peranan penting dan strategis dan system 

pembangunan nasional, untuk mendukung berbagai bidang kehidupan masyarakat 

dan menumbuhkembangkan berbagai industri barang dan jasa yang diperlukan 

dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi (UU Nomor 18 tahun 1999). 

 

Pekerjaan yang dapat dilakukan dengan layanan jasa konstruksi secara integrasi 

adalah pekerjaan yang: 

a. Bersifat kompleks 

b. Memerlukan teknologi tinggi 

c. Memerlukan resiko tinggi 

d. Memiliki biaya besar 

(UU Nomor 29 tahun 2000) 

 

2.2.4. Penyebab-penyebab dari Rework 

 

Secara lengkapnya faktor-faktor yang mempengaruhi rework (menurut paper dari 

penelitian-penelitian sebelumnya) dapat dilihat pada gambar berikut: 
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Sumber : Andi, 2005 

Gambar 2.4. Faktor-faktor penyebab rework 
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1. Kategori disain 

a. Kesalahan disain 

Kesalahan disain bisa terjadi karena adanya suatu kesalahpahaman penafsiran 

antara owner dengan konsultan perencana, sehingga perlu diadakan 

pembongkaran atau pengerjaan ulang. 

b. Perubahan disain 

Perubahan disain biasanya terjadi karena owner menginginkan perubahan 

sesuai dengan selera masing-masing.  

c. Desain yang tidak jelas 

Dengan adanya ketidakjelasan tersebut dapat membuat pekerja di lapangan 

salah mengartikan disain, sehingga hasil tidak sesuai dengan yang diharapkan 

pemilik. 

d. Lack of constructability 

Seringkali desain yang dikeluarkan tidak memperhatikan kemudahan 

pelaksanaan di lapangan. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya rework karena 

oleh pekerja di lapangan akhirnya gambar tadi dikerjakan sebisanya dan 

akhirnya mengakibatkan terjadinya kesalahan yang bisa menyebabkan 

terjadinya rework. Hal ini sering disebabkan karena kurangnya pengetahuan 

disainer mengenai konstruksi (Andi et al, 2005). 

e. Kurangnya pengetahuan terhadap karakter bahan 

Dalam penggunaan bahan-bahan bangunan juga perlu diperhatikan 

karakteristik dari bahan yang dipakai,  bahan tersebut bisa dipakai secara 

bersamaan atau tidak.  

f. Buruknya koordinasi disain dan dokumentasi 

Adanya ketidakcocokan antara gambar struktur dan gambar arsitektur maupun 

dokumentasi yang kurang baik dapat menyebabkan kesalahan dalam pekerjaan 

karena gambar-gambar tadi saling berbentrokan dalam pelaksanaannya.  

 

2. Kategori manajerial 

a. Jadwal yang terlalu padat atau tekanan oleh waktu 

Pelaksanaan pekerjaan yang terburu-buru dapat menyebabkan terjadinya 

kesalahan karena adanya faktor desakan. 
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b. Kurangnya kontrol dalam pekerjaan 

Kurangnya pengontrolan dalam pengerjaan dapat mengakibatkan 

kualitas/hasil dari pekerjaan yang dilakukan tidak sesuai dengan harapan dan 

dapat menimbulkan klaim dari owner. 

c. Kurangnya kerjasama antara pemilik, desainer, kontraktor, suplier dan pihak-

pihak lain yang terkait. 

Masalah utama yang terdeteksi dalam fase disain ini adalah kecilnya interaksi 

antara desainer dan kontraktor dan diantara specialist (listrik, AC dan 

lainnya), situasi ini memaksa fase berikutnya untuk berjalan dalam desain 

yang tidak lengkap. Konsekuensinya adalah solusi yang tidak otimal, lack of 

constructability dan change order dalam jumlah besar (baik dalam desain dan 

rework (Alarcon dan Mardones dalam Hendarlim 2004). 

d. Kurangnya informasi mengenai keadaan lapangan 

Contohnya adalah ketika pemancangan pondasi tiang ternyata di dalam tanah 

ada pondasi dari bangunan yang terdahulu, sehingga pemancangan gagal dan 

terjadilah rework karena harus mengulangi pemancangan di tempat tadi. 

e. Kurangnya antisipasi terhadap perubahan keadaan eksternal (alam) 

Misalnya terjadi hujan yang mengakibatkan cor semen tidak bisa padat.  

f. Spesifikasi yang terkirim oleh suplier tidak sesuai 

Jika bahan yang tidak sesuai dengan permintaan terlanjur dipasang maka perlu 

dilakukan pembongkaran untuk memperbaikinya. 

g. Pengiriman yang terlambat atau tidak tepat waktu 

Misalnya pada proses pengecoran beton. Ada 2 buah truk pengangkut yang 

telah tiba terlebih dahulu dan diadakan pengecoran, lalu truk berikutnya 

terlambat datang sehingga menyebabkan beton terlanjur setting. Hal ini akan 

membuat perlunya diadakan proses lebih lanjut untuk bisa melanjutkan 

pengecoran pada bagian yang belum selesai karena sebagian telah terlanjur 

setting. 

h. Buruknya alur informasi  

Hal ini mengakibatkan terjadinya kesalahan atau ketidaksamaan pemikiran 

antara konsultan perencana dengan pelaksanaan di lapangan. 
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3. Kategori sumber daya (resource) 

a. Kurangnya pengalaman dari pekerja 

Pengalaman yang kurang biasanya menghasilkan pekerjaan yang kurang baik 

dan memerlukan perbaikan untuk mencapai kualitas yang diharapkan. 

b. Kurangnya pengetahuan pekerja 

Pengetahuan pekerja yang kurang mengenai apa yang dikerjakan dapat 

menyebabkan kesalahan dalam pekerjaannya. 

c. Jumlah kerja lembur yang terlalu banyak 

Dengan banyaknya jam kerja lembur akan mengakibatkan pekerja mengalami 

kelelahan sehingga berakibat pada kerja yang kurang maksimal dan 

menimbulkan kesalahan.  

d. Bekerja tidak sesuai prosedur 

Pengerjaan yang tidak sesuai prosedur akan menghasilkan pekerjaan dengan 

kualitas yang lebih buruk, tidak sesuai dengan kualitas yang diharapkan. 

e. Pertimbangan yang salah dalam lokasi proyek 

Pengambilan keputusan yang dilakukan dalam keadaan yang mendesak 

mengakibatkan kesalahan atau perbedaan konsep dengan konsep awal. 

f. Kurangnya QA/QC 

Apabila QA/QC kurang diperhatikan, akan mengakibatkan klaim dari pemilik 

karena kualitas bangunan tidak sesuai kesepakatan. 

g. Kurang memadainya perlengkapan/peralatan 

Kualitas yang dihasilkan tidak sesuai yang diharapkan karena pengerjaan 

dilakukan sebisanya saja akibat tidak ada alat yang dibutuhkan. 

 

2.2.5.  Analisis Statistik 

 

a. Populasi dan sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan kontraktor sub bidang pekerjaan 

bangunan gedung di Surakarta. Metode pengambilan sampel acak yang sering 

digunakan adalah pengambilan sampel acak sederhana (simple random sampling) 

dilakukan dengan memberi nomor pada setiap unit dalam populasi (Moh. Nazir, 

1998). 
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Teknik Random Sampling bertujuan untuk mendapatkan jumlah sampel dipakai 

rumus estimasi (Moh. Nazir, 1998): 

( ) ( )ppDN
ppN

n
-+-

-´´
=

11
)1(

 

n = jumlah sampel 

N = jumlah populasi 

P = nilai proporsi 

 = 0,5 (karena tidak diketahui nilai p dari penelitian sebelumnya) 

D = Bound of error 

 = 
4

2B
, diambil nilai B = 0,15 

Menurut daftar nama perusahaan konstruksi yang didapat peneliti dari BPC 

Gapensi kota Surakarta tahun 2009, ada 160 perusahaan kontraktor konstruksi. 

Maka dengan rumus estimasi di atas dapat diketahui jumlah sample minimum: 

( )( ) ( )5,015,04
15.01160

)5,01(5,0160
2

-+-

-´´
=n  = 34,95 ≈ 35 responden 

Jadi jumlah sample minimum yang harus didapatkan oleh peneliti adalah 35 orang 

responden. 

 

b. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh 

data yang diperlukan. Selalu ada hubungan antara sumber data dengan masalah 

penelitian yang yang akan dipecahkan. (Moh. Nazir, 1998). 

 

Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan yang tertulis yang digunakan untuk 

memperoleh informasi dari responden. Di dalam membuat kuisioner perlu 

diperhatikan bahwa kuisioner disamping bertujuan untuk menampung data sesuai 

dengan kebutuhan, juga merupakan suatu kertas kerja yang harus ditatalaksanakan 

dengan baik.  

 

Dalam Robert (2007: 19) menyatakan bahwa untuk memungkinkan responden 

menjawab dalam berbagai tingkatan bagi setiap butir kepuasan format tipe likert 
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bisa dipergunakan R.S Likert (1932) yang mengembangkan prosedur penskalaan 

dimana skala mewakili suatu continum bipolar. Format tipe likert dirancang untuk 

memungkinkan responden menjawab dalam berbagai tingkatan pada setiap butir 

pertanyaan ( J Suprapto, 2001). 

 

Menurut Kinnear (1998), skala likert ini berhubungan dengan pernyataan tentang 

sikap seseorang, misalnya setuju-tidak setuju, senang-tidak senang, cukup-tidak 

cukup, dan lain-lain. Responden diminta mengisi pernyataan dalam skala ordinal 

berbentuk verbal dalam jumlah kategori tertentu, biasanya 5 sampai 7 kategori 

(agar dapat menampung kategori yang ’netral’) atau memasukan kategori ’tidak 

tahu’. Beberapa buku teks menganjurkan agar pada data pada kategori netral tidak 

dipakai dalam analisis selama responden tidak memberikan alasannya. Untuk 

membuat skala Likert dilakukanlah dengan:  

1. Kumpulkan sejumlah pernyataan yang sesuai dengan sikap yang akan diukur 

dan dapat diidentifikasikan dengan jelas (positif atau tidak positif). 

2. Berikan pernyataan-pernyataan di atas kepada sekelompok responden. 

3. Responden dari tiap pernyataan dengan cara menjumlahkan angka-angka dari 

setiap pernyataan sedemikian rupa sehingga respon yang berada pada posisi 

sama akan menerima secara konsisten dari angka yang selalu sama. Misalnya 

bernilai 5 untuk sangat positif dan bernilai 1 untuk yang sangat negatif. Hasil 

hitung akan mendapatkan skor dari tiap-tiap pernyataan dan skor total, baik 

untuk tiap responden maupun secara total untuk seluruh responden. 

4. Selanjutnya, mencari pernyataan-pernyataan  yang tidak dapat dipakai dalam 

penelitian, sebagai patokannya adalah : Pernyataan yang tidak diisi lengkap 

oleh responden. Pernyataan yang secara total responden tidak menunjukkan 

yang substansial dengan nilai totalnya. 

 

Pernyataan-pernyataan hasil saringan akhir akan membentuk skala likert yang 

dapat dipakai untuk mengukur skala sikap serta menjadi kuisioner baru untuk 

pengumpulan data berikutnya. 

 

1. Analisis Deskriptif 
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Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok 

manusia, suatu obyek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu 

kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari analisis deskripsi adalah 

membuat deskripsi gambaran yang sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-

fakta yang diteliti di lapangan. Merupakan analisis yang digunakan untuk 

mengolah data yang diperoleh dalam bentuk angka kemudian dideskripsikan 

berdasarkan distribusi frekuensi, nilai rata-rata dan defisiasi standar melalui 

perhitungan statistik (Moh. Nazir, 1998). 

Yang termasuk dalam analisis ini adalah: 

a. Analisis frekuensi 

Analisis ini dipakai untuk mengetahui jumlah dari pemilih untuk masing-

masing jawaban dan juga dapat menunjukkan kecenderungan dari responden 

untuk hal-hal yang ditanyakan. 

b. Analisis mean 

Analisis ini dipakai untuk mengetahui ranking dari masing-masing variabel 

pertanyaan. Analisa ini digunakan untuk menjumlahkan skor yang diberikan 

oleh responden pada masing-masing variabel atau soal, kemudian dibagi 

dengan jumlah responden. Setelah didapat nilai mean dari tiap-tiap variabel, 

selanjutnya diurutkan dari nilai mean terkecil hingga nilai yang terbesar. 

 

2. Uji Validitas 

Uji validitas akan dilakukan dengan metode Pearson atau metode Product Momen, 

yaitu dengan mengkorelasikan skor butir pada kuesioner dengan skor totalnya. 

Jika nilai koefisien korelasinya lebih dari 0,3 maka butir pertanyaan tersebut dapat 

dikatakan valid. Uji validitas ini menggunaan bantuan program SPSS 16.0 for 

windows. Adapun rumus metode Pearson Product Moment yaitu: 

r  = 
( ) ( ){ }{ }å ååå
å å å

--

-
2222 YYnXXn

YXXYn

ii

                        

Keterangan   

r  : koefisien korelasi,  

Y : produktivitas pekerja 

Xi : elemen variabel bebas 
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n          : jumlah data   

(Masri Singarimbun, 1987). 

 

Syarat minimum untuk dianggap memenuhi syarat validitas adalah jika r hitung > 

rtabel dan taraf signifikannya sebesar 5% ( Suharsimi Arikunto, 1996  dalam skripsi 

Nur Khasanah, 2008). Suatu instrumen dinyatakan valid apabila harga koefisien r 

hitung  ≥ 0,3. (Sudarmanto R Gunawan, 2005). 

 

3. Uji Reliabilitas 

Pengukuran reliabilitas adalah pengukuran tentang stabilitas dan konsistensi dari 

alat pengukuran. Reabilitas menunjukkan pada satu pengertian bahwa sesuatu 

instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai pengumpul data karena 

instrumen tersebut sudah baik. Instrumen reliabel sebenarnya yang mengandung 

arti bahwa instrumen tersebut cukup baik sehingga mampu mengungkapkan data 

yang bisa dipercaya. 

Untuk mengukur reliabilitas dapat digunakan analisis Alpha Cronbach dengan 

rumus sebagai berikut : 

rn = ÷
÷
ø

ö
ç
ç
è

æ
-÷

ø
ö

ç
è
æ

-
å

2

2

1
1 t

ab

k
k

a
        

Keterangan : 

rn           :  Reliabilitas instrumen 

k         :  Banyaknya butir pertanyaan 

∑αb2  :  Jumlah varian butir 

αt2      :  Varian total    

(Suharsimi Arikunto, 1996). 

 

Cara pengujian reliabilitas dilakukan dengan bantuan komputer program SPSS 

versi 16, yang dilakukan dengan metode Cronbach Alpha, dimana suatu kuesioner 

dikatakan reliabel jika nilai Cronbach Alpha lebih besar dari 0,6.(Purbayu Budi 

Santoso dan Ashari, 2005 : 251) 

 

4. Uji Hipotesis 
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Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan pengujian Chi Square. 

Dalam Wijaya (2000), ada 2 macam pengujian Chi Square (χ²), yaitu : 

a. Uji Indepedensi, yaitu uji untuk menentukan apakah variabel satu memiliki 

hubungan (relationship) dengan variabel lainnya. 

b. Uji ‘Godness of Fit’, yaitu uji untuk melihat apakah ada persesuaian antara 

distribusi data suatu sampel dengan distribusi teoritis tertentu. 

 

Dalam penelitian ini digunakan uji indepedensi untuk menguji kebebasan antara 

dua sampel (variabel) yang disusun dalam tabel b x k (b = baris, k = kolom). 

Banyaknya kategori dalam tiap sampel bisa dua atau lebih.  

Data yang dianalisis dapat berupa data dengan ukuran skala nominal maupun 

numerik. Dan taraf nyata ditentukan 0,05. 

 

Perhitungan Chi Square (χ²), dengan persamaan : 

( )åå -
=

i

ii

E

EO 2
2c  

Derajat bebas untuk χ² = (k-1) (b-1) 

Dimana: 

iO =  frekuensi observasi 

iE =  frekuensi harapan 

( )( )
n

kb
E ii

i
åå=  

 

Syarat penggunaan Chi Square (χ²) yaitu banyaknya nilai iE < 5 tidak melebihi 

20% dan tidak ada iO  atau iE  bernilai 1. Jika ada yang bernilai 1 maka perlu ada 

penggabungan kategori. 

Apabila: 

tabelhitung ChiSquareChiSquare ñ  maka tolak Ho, artinya hipotesa yang dibuat tidak 

signifikan dengan data. 

tabelhitung ChiSquareChiSquare á  maka terima Ho, artinya hipotesa yang dibuat 

signifikan dengan data. 
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Dan apabila: 

Nilai probabilitas > taraf nyata maka terima Ho 

Nilai probabilitas < taraf nyata maka tolak Ho 

 

Dapat dipilih salah satu, membandingkan hitungChiSquare  dengan tabelChiSquare  

atau membandingkan nilai probabilitas dengan taraf nyata. 

 

5. Uji ANOVA 

Pada studi eksperimen digunakan untuk mengetahui adanya pengaruh perlakuan. 

Ø Skala variabel amatan Y sebagai respon atau variabel terikat adalah interval 

atau rasio, sedangkan variabel kelompok atau perlakuan sebagai faktor atau 

variabel bebas diukur dalam skala nominal atau ordinal 

Ø Hanya dapat digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh 

perlakuan dan bukan mencari kelompok mana yang mempunyai pengaruh 

terbesar (terbaik). Untuk pencarian kelompok mana yang memberikan 

pengaruh perlu dilakukan uji lanjutan. 

 

Tabel 3.1. Rangkuman Analisis Variansi Satu Jalan 

Sumber Df SS MS F 

Perlakuan k– 1  SSperlakuan SSperlakuan : (k– 1) SSperlakuan  : SSgalat 

Galat N – k  SSgalat SSgala : (N-k)  

Total N – 1  SStotal   

 

Keterangan: 

Df : derajat bebas 

N : cacah pengamatan 

k : cacah perlakuan (treatment) 

SS : sum of square (jumlah kuadrat) 

MS : mean square (kuadrat rerata) 

F : uji statistik F (Fisher) 
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