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I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pembangunan di era globalisasi yang penuh dengan persaingan saat ini 

sangatlah menuntut ketepatan, keefektifan, efisiensi dan ekonomis. Didalam 

perkembangan dunia konstruksi sekarang ini banyak sekali hal-hal yang 

dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kerja baik secara 

struktur maupun manajerial konstruksi. Setidaknya upaya yang dilakukan 

untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang terjadi untuk memenuhi 

hasil kerja yang ideal dan optimal.  

Dalam suatu proses pelaksanaan konstruksi tentunya terdapat berbagai 

masalah dan halangan yang beraneka ragam serta kondisi yang berbeda antara 

satu proyek dengan proyek yang lainnya. Keterbatasan-keterbatasan ini 

disebut “Kendala” (constraint). Seperti halnya sebuah rantai dengan link yang 

paling lemah, dalam beberapa sistem yang kompleks pada waktu tertentu, 

sering terdapat satu aspek dalam sistem yang membatasi kemampuannya 

untuk mencapai lebih banyak tujuannya. Usaha yang berfokus pada masalah 

dapat meningkatkan atau memaksimumkan kembali inisiatif yang ada. Agar 

sistem tersebut mencapai kemajuan yang signifikan, hambatannya perlu 

untuk diidentifikasi dan keseluruhan sistem perlu diatur. Sesekali elemen 
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proses yang dibatasi diperbaiki, link paling lemah yang berikutnya dapat 

ditujukan dalam suatu pendekatan iterative. 

Salah satu tahapan pekerjaan yang terdapat dalam proses konstruksi adalah 

pekerjaan struktur. Pekerjaan struktur memiliki peranan yang amat vital pada 

proses konstruksi karena hampir seluruh komponen utama pekerjaan struktur 

terletak pada jalur kritis pada jadwal proyek yang telah direncanakan. Oleh 

karena itu, apabila terdapat kendala pada salah satu pekerjaan struktur, akan 

mempengaruhi pekerjaan lainnya apabila tidak diberikan tindakan 

penyelesaian. 

 Theory of Constraints (TOC) merupakan suatu filosofi manajemen yang 

membantu sebuah perusahaan dalam meningkatkan keuntungan dengan 

memaksimalkan produksinya dan meminimalisasi semua ongkos atau biaya 

yang relevan seperti biaya simpan, biaya langsung, biaya tidak langsung, dan 

biaya modal. Theory of Constraints (TOC) mengakui bahwa kinerja setiap 

perusahaan dibatasi oleh kendala-kendalanya. Jika hendak memperbaiki 

kinerjanya, suatu perusahaan harus mengidentifikasi kendala-kendalanya, 

mengeksploitasi kendalanya dalam jangka pendek dan jangka panjang, 

kemudian menemukan cara untuk mengatasinya. Theory of Constraints 

adalah suatu teori yang memfokuskan perhatian manajer pada kendala yang 

memperlambat proses produksi (Blocher et al, 2000).  

Mengingat Theory of Constraints berhasil digunakan dalam dunia industri 

dan konstruksi juga merupakan suatu bentuk dari industri maka dicoba untuk 

mengimplementasikan TOC kedalamnya. Karena studi ini jarang sekali 
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dilakukan, sehingga studi lebih lanjut tentang Theory of Constraints dalam 

dunia konstruksi sangat diperlukan khususnya untuk wilayah Lampung yaitu 

pada proyek pembangunan Pop Hotel Lampung guna mengatasi masalah 

yang timbul dalam manajemen terutama dalam menghadapi masalah pada 

pekerjaan strukturnya. 

B. Rumusan Masalah 

 

Kendala dapat membatasi kinerja setiap perusahaan sehingga jika hendak 

memperbaiki kinerjanya, suatu perusahaan harus mengidentifikasi kendala-

kendalanya.  Pekerjaan struktur memiliki peranan yang amat vital pada proses 

konstruksi karena hampir seluruh komponen utama pekerjaan struktur terletak 

pada jalur kritis pada jadwal proyek yang telah direncanakan. Theory of 

Constraints merupakan  teknik manajemen  yang  berguna untuk mengatasi 

masalah yang timbul dalam manajemen. Oleh karena itu, studi lebih lanjut 

tentang Theory of Constraints sangat diperlukan  terutama karena ini 

merupakan salah satu upaya dalam memperbaiki kinerja sistem perusahaan 

khususnya dalam dunia konstruksi.  

 

C. Tujuan Penelitian  

 

Setiap perusahaan dibatasi oleh kendala-kendala yang menghambat sistem 

kinerjanya, maka diperlukan upaya untuk meningkatkan dan memperbaiki 

penerapannya agar pihak konsultan maupun kontraktor dapat terus bersaing di 

industri konstruksi.  
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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kendala yang ada dalam 

pekerjaan struktur pada proyek pembangunan Pop Hotel Lampung dengan 

berbasiskan Theory of Constraint (TOC) guna meningkatkan kinerja sistem 

perusahaan yang berhubungan dengan proses pengambilan keputusan dalam 

rangka meningkatkan daya saing perusahaan.  

 

D. Batasan Penelitian 

 

Untuk menghindari hasil penelitian yang kurang akurat yang disebabkan 

karena terlalu luasnya pembahasan data dan teori yang mendukungnya, maka 

perlu diadakan pembatasan masalah.  

Adapun batasan dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1. Responden dalam penelitian ini yaitu beberapa orang dari pihak konsultan 

dan kontraktor yang menangani proyek pembangunan Pop Hotel 

Lampung. 

2. Data yang diteliti adalah kendala-kendala internal pada pekerjaan struktur 

bangunan gedung. 

3. Penelitian ini dilakukan terbatas pada langkah - langkah penerapan TOC 

(Theory Of Constraint). 

 

E. Manfaat Penelitian 

 

Berdasarkan tujuan penelitian, diharapkan agar hasil penelitian dapat 

memberikan manfaat, sebagai berikut : 
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1. Bagi manajemen perusahaan, Theory of Constraints dapat dijadikan 

pertimbangan dalam perbaikan kinerja di perusahaannya dalam rangka 

meningkatkan daya saing perusahaan.  

2. Bagi akademis penelitian ini memberikan bukti empiris mengenai Theory 

Of Constraint dalam manajemen konstruksi sehingga dapat memberikan 

wawasan dan pengetahuan yang lebih mendalam mengenai salah satu 

teknik manajemen kontemporer yang dapat dijadikan pertimbangan 

dalam meningkatkan kinerja. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan Tugas Akhir ini digunakan sistematika penulisan sebgai 

berikut : 

Bab 1 Pendahuluan 

Berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan 

masalah, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

Bab II Tinjauan Pustaka 

Pada bab ini membahas teori-teori serta rumus-rumus yang digunakan untuk 

menunjang penelitian yang diperoleh dari berbagai sumber. 

Bab III Metode Penelitian 

Bab ini akan menjelaskan mengenai metode yang digunakan dalam penelitian 

untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan dalam proses pengolahan data. 

Bab IV Hasil dan Pembahasan 
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Bab ini akan berisi tentang pelaksanaan penelitian yang dilakukan  mencakup 

hasil pengumpulan data, pengolahan data, analisis, dan pembahasan data 

berdasarkan hasil yang diperoleh dan teori yang ada. 

Bab V Kesimpulan dan Saran 

Bab ini akan berisi kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini dan 

saran mengenai topik dari Tugas Akhir ini. 

Pada akhir penulisan ini akan dilampirkan daftar pustaka yang digunakan 

sebagai referensi penunjang dan lampiran yang berisi data-data penunjang 

dalam proses pengolahan data. 

  

 

 

 


