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LANDASAN TEORI 

3.1 Pengertian Produktivitas 

Secara umum bahwa produktivitas mengandung arti suatu ukuran 

hasil produksi atau hasil dari suatu kegiatan. Terdapat beberapa pengertian 

atau definisi produktivitas yang dikemukakan oleh beberapa ahli, yaitu: 

a. Menurut Silver (1984) dalam Timpe (1992) 

Produktivitas adalah sejumlah masukan yang digunakan untuk 

mencapai sejumlah keluaran. Produktivitas didefinisikan sebagai efisiensi 

dalam memproduksi keluaran atau rasio keluaran dibanding masukan. 

b. Menurut Sastrowinoto (1985) 

Produktivitas adalah perbandingan (rasio) antara hasil (keluaran) 

dengan masukan (pengorbanan). Produktivitas dikatakan meningkat apabila 

c. Menurut Render dan Heizer (200 1) 

Produktivitas adalah perbandingan antara unit yang diproduksi dengan 

masukan yang digunakan atau jam ketja yang digunakan. Variabel 

produktivitas terdiri dari tenaga kerja, modal, dan manajemen. 

Dalam bidang konstruksi, produktivitas merupakan perbandingan antara 

keluaran berupa volume hasil pekerjaan yang diselesaikan dengan masukan yang 

dapat berupa tenaga kerja yang digunakan (man-days) atau dapat berupa waktu 

yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut (workhours). 

11 
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Menurut beberapa peneliti, terdapat beberapa faktor yang dapat 

mempengaruhi produktivitas suatu kegiatan atau pekerjaan, yaitu: 

1. Menurut Sinungan (2000) 

a. Kuantitas atau jumlah tenaga keIja yang digunakan pada suatu 

proyek konstruksi. 

b.	 Tingkat keahlian tenaga keIja. 

c.	 Latar belakang kebudayaan dan pendidikan, termasuk pengaruh 

faktor lingkungan dan keluarga terhadap pendidikan formal yang 

diambil oleh tenaga ketja. 

d.	 Kemampuan tenaga keIja untuk menganalisis situasi yang sedang 

teijadi dalam Iingkup pekerjaannya dan sikap moral yang diambiI 

pada kondisi tersebut. 

e.	 Minat tenaga kerja yang tinggi terhadap jenis pekerjaan yang 

ditekuninya. 

f.	 Struktur pekerjaan, keahlian dan· umur (kadang-kadang Jems 

kelamin) dat i angkatan keDa. 

2.	 Menurut Timpe (1992) 

Mengnsumsiknn bnhwn produktivitns setinp individu tenngn keIjn 

dipengaruhi oIeh karakteristik personal meliputi pengalaman, umur, 

tingkat pendidikan, latar belakng budaya, jenis kelamin dan kepribadian, 

dan produktivitas tersebut akan lebih besar apabila mendapat dukungan 

organisasi berupa petunjuk, upah, gaya manajemen, komunikasi, 

peralatan dan pelatihan karena tingkat kepuasan pribadinya terpenuhi, 
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yang nantinya akan merupakan tingkat produktivitas yang tinggi bagi 

organisasi. 

3.	 Menurut Handoko (1984) 

Mengemukakan beberapa faktor yang mempengaruhi produktivitas 

kerja, antara lain: 

a.	 Bakat dan minat (aptitude and interest). 

b.	 Latar belakang pribadi mencakup pendidikan dan pengalaman kerja 

untuk menunjukkan kegiatan yang dilakukan pada waktu yang lalu. 

c.	 Keterampilan telcnis untuk memperkirakan kemampuan dalam 

pelaksanaan teknis pekerjaan. 

d.	 Kemampuan analisis untuk memperkirakan kemampuan pemikiran 

dalam penganalisaan. 

e.	 Sikap dan kebutuhan (attitude and needs) untuk memperkirakan 

tanggungjawab dan kewenangan seseorang. 

f Kesehatan, tenaga dan stamina untuk mengetahui kemampuan fisik 

4.	 Menurut Render dan Heizer (2001) 

Produktivitas dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu tenaga kerja, modal, dan 

manaJemen. 

3.2 Konsep Method Productivity Delay Model (MPDM) 

Teknik Method Productivity Delay Model (MPDM) adalah modifikasi 

waktu tradisional dan konsep penelitian untuk segala aktivitas atau gerakan 

dalam pelaksanaan pekerjaan agar aktivitas atau gerakan yang tidak 
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diperlukan dapat dihilangkan dan pelaksanaan pekeIjaan dapat ditingkatkan 

(Halpin dan Riggs, 1992). Teknik tersebut dikembangkan untuk mendapatkan 

rata-rata bagi perusahaan konstruksi. dalam mendapatkan rata-rata 

pengukuran, prediksi, dan memperbaiki metode produktivitas pada suatu 

konstruksi (Adrian, 1974). Metode terseb~t menggabungkan elemen-elemen 

dari berbagai teknik seperti work sampling. production juncion analysis, 

analisis statistik, time study, dan balancing models. Masing-masing teknik ini 

memiliki aplikasi dan kualitas pengukuran produktivitas. Tetapi tidak satupun 

dari teknik tersebut memberikan cara yang mudah untuk mengukur, 

memprediksi, dan memperbaiki produktivitasuntuk rata-rata bagi perusahaan 

konstruksi. MPDM sangat penting dilakukan pada sampel yang menerus pada 

sebuah siklus produksi konstruksi dan mencatat jumlah dan tipe penundaan 

yang terjadi selama siklus tersebut. Dari data ini, perhitungan dibuat untuk 

mendapatkan efisiensi operasi dengan menampilkan efek penundaan yang 

terjadi .pada produktivitas yang diukur. Dari infonnasi tersebut, metode 

mengurangi penundaan produktivitas. Tindakan ini berdasarkan analisis biaya 

yang difonnulasikan menggunakan peningkatan produksi yang diprediksi 

melalui model ketika penundaan diperbaiki. 

Model ini didesain untuk aplikasi sebuah perusahaan yang tidak dapat 

menggunakan konsultan profesional dan memiliki keterbatasan kemampuan 

manajemen untuk perencanaan dan pengawasan. Selain itu, hams tetap 

diingat bahwa tujuan MPDM adalah untuk mengukur, memprediksi, dan 
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memperbaiki produktivitas konstruksi. Penekanan tersebut diberikan karena 

terdapat berbagai macam metode yang menggunakan satu atau beberapa item, 

tetapi tidak ada yang menggunakan semua item tersebut. 

MPDM diimplementasikan melalui empat tingkatan, terdiri dari 

pengumpulan data, pemrosesan data, meIl)bentuk model (structuring model), 

dan terakhir implementasi model. Pada tahap pengumpulan data hams diawali 

dengan penjelasan tiga konsep dasar MPDM. Konsep ini membutuhkan 

definisi: 

a. unit produksi (production unit), 

b. siklus produksi (production cycle), dan 

c. method's leading resource. 

Definisi unit produksi mempakan dasar dimana model akan 

mengukur, memprediksi, dan memperbaiki metode produktivitas. Unit 

produksi adalah jumlah produksi pekerjaan (work descriptive) yang dapat 

dengan mudah diukur secara visual (Andrian dan Boyer, 1976). Sebuah 

definisi yang tepat untuk unit produksi adalah penting karena definisi ini 

menentukan detail yang digunakan untuk mengukur metode produktivitas. 

Konsekuensi penentuan unit produksi yang terlalu kecil atau terlalu besar 

jelas sekali akan terkait dengan elemen-elemen lain dalam model. 

Siklus produksi (production cycle) secara sederhana didefinisikan 

sebagai waktu antara kejadian yang berkesinambungan dari unit produksi 

(Halpin dan Riggs, 1992). Siklus produksi hams merupakan entitas yang 

dapat diukur dan representatif produktivitas untuk masing-masing metode 
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yang diamati. Definisi unit produksi dan siklus produksi sangat berkaitan 

dengan pengalaman individual dan metode produktivitas yang dimodelkan. 

Leading resource merupakan konsep dasar yang ketiga. Konsep ini 

suiit untuk dipahami sampai kita cukup familiar dengan proses MPDM. 

Leading resource didefinisikan sebagai s~mber daya yang paling pokok atau 

mendasar yang digunakan dalam metode konstruksi. Sumber daya ini 

mempengaruhi produktivitas, yaitu jika sumber daya ini dirubah atau diganti 

jumlahnya, maka akan merubah produktivitas dengan mengabaikan 

kurangnya efisiensi saat ini dan mengabaikan jumlah sumber daya lain 

(Adrian, 1974). Konsep leading resource tidak digunakan dalam tahap awal 

proses MPDM. Konsep ini hanya digunakan ketika terdapat pertanyaan 

mengenai validitas data yang dikumpulkan dalam metode produktivitas yang 

memiliki perubahan sumber daya. 

Untuk mendokumentasikan penundaan yang terjadi, pengguna 

mencatat waktu siklus produksi yang berjalan secara sederhana dan terus 

menerus dan awal hingga akhir siklus, mendata penundaan secara terpisah 

dari siklus produksi. MPDM diimplementasikan dalam 4 (empat) tahap 

meliputi pengumpulan data, pengolahan data, penyusunan model dan terakhir 

implementasi. MPDM pada intinya menghitung sampel secara terus-menerus 

dari suatu siklus produksi konstruksi serta mencatat jumlah dan tipe-tipe 

penundaan yang muncul selama siklus berlangsung. Dari data-data ini 

perhitungan dibuat untuk menentukan efisiensi operasi dengan menunjukkan 

efek dari penundaan-penundaan yang tercatat pada produksi yang dihitung 
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sehingga produktivitas dapat ditingkatkan dengan 'mengambil tindakan yang 

diperlukan untuk mengurangi penundaan produktivitas yang terjadi. 

3.2.1	 Tipe-tipe Penundaan 

Setelah mendefinisikan unit produksi, siklus produksi, dan leading 

resource untuk suatu metode produktivitas konstruksi tertentu, satu hal yang 

harus ditentukan yaitu tipe penundaan yang akan didokumentasikan dalam 

proses pengumpulan data. Meskipun tipe penundaan khusus dapat ditentukan, 

namun terdapat lima tipe penundaan yang dipertimbangkan fundamental bagi 

semua metode produktivitas konstruksi modem. Halpin dan Riggs (1992) 

menunjukkan lima tipe penundaan tersebut adalah: 

a.	 Lingkungan (environment). Penundaan yang berkaitan dengan 

lingkungan dapat dicontohkan seperti perubahan kondisi tanah, 

perubahan bagian-bagian dinding (wall section). Penundaan ini pacta 

pekerjaan pasangan bata diantaranya terjadi hujan, pergantian lokasi 

tumpukan material dan adukan spesi, gangguan orang luar yang 

mengunjungi proyek sehingga mengganggu kelancaran pekerjaan. 

b.	 Peralatan (equipment). Penundaan yang berkaitan dengan peralatan 

dapat dicontohkan seperti peralatan yang sudah ditetapkan dalam 

keadaan transit, pengoperasian peralatan yang kurang dan 

kemampuan tingkat produksinya. Penundaan ini pada pekerjaan 

pasangan bata diantaranya kerusakan atau kehilangan alat, seperti 

cetok patah atau hilang, ember pecah, molen atau cangkul untuk 

adukan rusak. 
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c.	 Tenaga keIja (labor). Penundaan yang berkaitan dengan tenaga ketja 

seperti pekeIja menunggu pekerja lainnya, pekeIja yang bennalas

malasan, pekeIja yang kelelahan, pekerja tidak produktif karena 

kurangnya pengetahuan atau pelatihan kerja. Penundaan ini pada 

pekerjaan pasangan bata diantaranya tukang istirahat pada saat jam 

keIja, tukang mengobrol atau melakukan aktivitas sehingga 

pekerjaannya berhenti. 

d.	 Material. Penundaan karena material dapat dicontohkan seperti 

material tidak tersedia untuk memenuhi kebutuhan peralatan atau 

tenaga keIja, material yang cacat. Penundaan ini pada peketjaan 

pasangan bata diantaranya material seperti pasir, semen, bata dan 

lainnya habis, pembantu tukanglladen terlambat memasok spesi atau 

batao 

e.	 Manajemen. Penundaan akibat dari manajemen dapat berupa 

perencanaan penempatan dan kombinasi sumber daya yang buruk, 

·mengintervensi produktivitas, perencanaan layout yang buruk. 

Penundaan ini pada pekeIjaan pasangan bata diantaranya pekerjaan 

pasangan bata dihentikan oleh pengawas pada saat tukang sedang 

menyelesaikan pekerjaan, interaksi pengawas dengan tukang pada saat 

tukang melakukan pekerjaannya sehingga pekerjaan mengalami 

keterlambatan, pembongkaran pekeIjaan akibat kesalahan instruksi 

dari pengawas. 
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Penundaan yang terjadi di proyek secara umum dapat ditambahkan 

atau dihilangkan tergantung dari kebutuhan pengguna (user's). Penggunaan 

dan pendokumentasian penundaan pada masing-masing siklus sangat 

bergantung dengan pengalaman dan keahlian. Tipe penun~an yang 

digunakan seharnsnya relatif independen dan dapat diamati dan secara akurat 

didefinisikan untuk semua penundaan yang diharapkan. 

Untuk mendokumentasikan penundaan.dan siklus produksi, pengguna 

secara sederhana dan terns menerns menghitung siklus produksi dari awal 

sampai akhir, menggunakan penundaan atau menghitungnya secara terpisah 

dari siklus produksi, dan membagi penundaan dengan prosentase yang tepat 

atau aktuaJ dokumentasi dilakukan ketika lebih dari satu penundaan terjadi 

dalam satu siklus. Pemotretan direkomendasikan untuk kasus dimana metode 

sangat kompleks atau waktu siklus produksi sangat pendek yang 

menyebabkan pengguna MPDM tidak mampu mendapatkan semua data yang 

dibutuhkan. 

Data dikumpulkann dengan teknik yang disebut production cycle 

delay sampling (peDS). Untuk menjamin bahwa siklus tanpa penundaan 

(nondelay) adalah benar-benar tanpa penundaan, satu hal yang harns di cek 

adalah melihat semua waktu siklus tanpa penundaan adalah kurang dari 

waktu siklus dengan penundaan. Jika pengecekan siklus tanpa penundaan 

memiliki durasi lebih besar dan siklus yang tertunda, kemudian secara jelas 

telah terjadi suatu penundaan yang tidak dipilih atau digunakan pada siklus 
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tanpa penundaan atau sebuah kesalahan selama proses pengumpulan data 

telah terjadi. 

Prosedur PCDS dipertimbangkan menjadi sebuah model hybrid studi 

waktu dan sampling pekerjaan. Seperti waktu studi (time study), PCDS 

mendokumentasikan waktu produksi aktual dalam siklus produksi, dan seperti 

sampling pekeIjaan (work sampling), bennacam keadaan metode produksi 

didokumentasikan. Keadaan ini yaitu siklus produksi tanpa penundaan atau 

siklus produksi dengan penundaan. Reliabilitas atau keandalan data dapat 

diamati dari semakin banyak siklus yang diamati, maka semakin besar 

keyakinan produktivitas metode tersebut.. Batasan utama disini adalah 

keekonomisan implementasi, dimana selalu dipertimbangkan penting atau 

kritis untuk kebanyakan perusahaan konstruksi. 

3.2.2 Pengumpulan Data 

Sebelum menjelaskan pemrosesan prosedur data PCDS, terlebih 

dahulu hams dijelaskan bahwa terdapat dua metode yang berbeda dalam 

mengumpulkan infonnasi penundaan mcnggunakan aplikasi peDS. MetoCle 

pertama untuk mendokumentasikan lamanya waktu untuk masing-masing 

penundaan ketika penundaan tersebut terjadi dalam siklus produksi yang juga 

diukur waktunya. Hal ini dapat dengan mudah meningkatkan beban kerja 

pengumpul data dan membebani kemampuannya untuk melihat dan 

mendokumentasikan semua penundaan. Metode lainnya diasumsikan iebih 

akurat, melalui rata-rata waktu siklus tanpa penundaan yang dihitung dalam 

baris A dalam lembar pemrosesan MPDM dan membaginya dengan waktu 
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siklus dari masing-masing siklus. Nilai yang dihitung tersebut diasumsikan 

menunjukkan penundaan dan ditandai dalam siklus penundaan. Jika terjadi 

penundaan dalam siklus produksi akibat lebih dari sam tipe penundaan maka 

penentuannya berdasarkan justifikasi pengumpul data. Kalkulasi waktu 

dialokasikan dengan prosentase dan ditambahkan dalam bans "Waktu 

Tambahan Total (total added time)" dan masing-masing tipe penundaan. 

Tabel3.1 S 1DataMPDM 
'_~'4_________ ~ ___.___"~"H,_.•. __",._,w~._r'_'·''''''_'_ ..~.,._ 

SAMPLING PENUNDAAN SIKLUS PRODUKSI 

Halaman: Hariltgl: Unit Waktu: 
Pekeriaan: Unit Produksi: 

Siklus Waktu Siklus Penundaan Penundaan Penundaan Penundaan Penundaan Kurang rata-rata Keterangan 
Produksi Produksi Lillgkungan Peralatan Tenaga Kerja Material Manajemen Waktu tanpa 

(detik) (detik) (detik) (detik) (detik) (detik) Penundaan 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1 

2 
3 
4 
5 

6 
7 

8 

9 
10 

3.2.3 Pemrosesan Data 

Pemrosesan data PCDS terdiri dari: 

Row A: Siklus produksi tanpa penundaan. Baris ini terdiri dari penjumlahan 

waktu siklus tanpa penuodaan, menentukan jumlah total siklus tanpa 

penundaan, menghitung rata-rata siklus produksi tanpa penundaan, dan 

menghitung ukuran variasi yang ditentukan dengan mengurangi rata-rata 

waktu siklus tanpa penundaan dan masing-masing waktu siklus tanpa 

i 

. ~. 
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penundaan individual, menjumlahkan nilai mutlak dari selisih atau perbedaan, 

dan dibagi dengan jumlah siklus tanpa penundaan. 

Row B: Siklus produksi keseluruhan. Baris ini terdiri dari (1) 

penjumlahan semua waktu siklus produksi, dan (2) jumlah total siklus 

produksi keseluruhan, (3) rata-rata siklus produksi keseluruhan, dan terakhir 

(4) sebuah ukuran variasi yang dihitung dengan mengurangi rata-rata waktu 

siklus tanpa penundaan dari masing-masing waktu siklus produksi 

keseluruhan, menjumlahkan nilai absolut dan membaginya dengan jumlah 

siklus keseluruhan. 

Row C: Kejadian. Baris ini merupakan jumlah total kejadian untuk 

masing-masing tipe penundaan yang telah didokumentasikan, apakah dengan 

memberikan tanda atau prosentase. 

Baris D: Waktu tambahan total.. Waktu total untuk tiap-tiap 

penundaan ditampilakan disini. Jika masing-masing waktu kejadian 

penundaan telah diidentifikasi, maka tinggal menjumlahkannya. Untuk 

mencntukan waktu tambahan ketika waktu penundaan tidak 

didokumentasikan, maka menuju kolom "kurang rata-rata waktu tanpa 

penundaan" PCDS dan menjumlahkan waktu tersebut digabungkan dengan 

tipe penundaan tertentu dan selalu membagi secara adil (merata) jumlahnya 

dengan prosentase yang terkait. 

Row E: .Probabilitas kejadian. Nilai ini diperoleh dengan membagi 

kejadian untuk tiap-tiap tipe penundaan dengan jumlah total siklus produksi 

keseluruhan: 
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Kejadian 
Peralatan = SiklusKeseluruhan 

Row F: Relative Severity. Baris D dibagi dengan baris C untuk 

mendapatkan rata-rata tambahan waktu tiap kejadian untuk tiap-tiap tipe 

penundaan. Nilai tersebut kemudian dibagi dengan rata-rata waktu produksi 

keseluruhan untuk memperolah tingkat seVerity: 

BarisD
 
Untuk peralatan,SeverityRate =Baris C x Rata - rata Siklus Baris n
 

Row G: Prosentase waktu penundaan yang diharapkan tiap siklus 

produksi, Baris G ditentukan secara sederhana dengan mengalikan baris E 

dengan baris F dengan 100%. 

Tabel 3.2 Lembar Pemrosesan MPDM 
I 

Pemrosesan MPDM 
: 

Hari/ tgl: Unit Produksi: 
, 

Pekeriaan: i 
i WAKTU JUMLAH WAKTU I.(ICWAKTl J STKLllS) 

CWAKTU SIKLUS 
UNIT PRODUKSI SIKLUS SIKLUS TANPA 

TOTAL RATA-RATA PENUNDAAMI)/ n 

A' C" ~ 

1 

./ 

Tanpa 

Penundaan· 
! 

I 
B) Siklu8 

1 

Produksi Keseluruhan 
, 
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INFORMASI PENUNDAAN 

PENUNDAAN 

Lingkungan Peralatan Tenaga Ketia Material 

:l 
Manaiemen 

C)Kejadian 

D) Total Waktu 

Tambahan 

... _ ..... 

E) Probabilitas 

I 
Kejadian * 

F) Relative 

Severity ** 

G) Prosentase waktu penundaan 

Yang diharapkan 

Tiap siklus produksi *** 
* Siklus penWldaanl jwnlah total siklus 

** Rata-rata waktu siklus tambahan/ rata-rata waktu siklus keseluruhan = (baris Df baris C)f baris B 

*** Baris E X Baris F X 100% 

3.2.4 Struktur Model 

Dengan penyelesaian penglllTlpulall data dan memproses clemen

elemen MPDM, kemudian menuju kearah membuat struktur model. Struktur 

model dibagi dalam dua bagian yang berbeda. Bagian pertama menggunakan 

persamaan produktivitas yang berkaitan dengan produksi aktual atau 

keseluruhan yang berkaitan dengan produksi ideal sebagai sebuah fungsi 

penundaan yang diidentifikasi. Persamaan produktivitas terebut adalah: 

~ 
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Produktivitas keseluruhan (overall methodproductivity)
 

= produktivitas ideal x (I - Ecn - Ecg - Elu - Emt - Emn)
 

dimana; ECIJ = prosentase penundaan yang diharapkan karena Iingkungan/ 100
 

Eeq = prosentase penundaan yang diharapkan karena peralatan/ 100 

Ela = prosentase penundaan yang ~iharapkan karena tenaga kerja/ 100 

Emt = prosentase penundaan yang diharapkan karena material! 100 

EllUl = prosentase penundaan yang diharapkan karena manajemen/ 100 

Produktivitas ideal diasumsikan sebagai produktivitas yang diukur 

dalam siklus produksi tanpa penundaan. Ini tidak selalu menjadi kasus karena 

kondisi tersebut j uga menunjukkan beberapa penundaan yang tidak terdeteksi, 

seperti durasi siklus produksi tanpa penundaan lebih besar dari beberapa 

durasi siklus dengan penundaan. Jika pengguna (user) merasa terjadi kasus 

seperti ini maka laporan produktivitas perusahaan atau sebuah studi yang 

detail seperti sampling pekerjaan (work sampling) harus digumikan untuk 

menentukan produktivitas ideal. Hal ini selalu disarankan untuk melakukan 

Persamaan untuk mengkonversi waktu siklus tanpa penundaan 

menjadi 'produktivitas ideal adalah: 

Produktivitas Ideal = Rata _ rataWaktuTanpaPenundaan 

3.2.5 Indikator metode (method indicators) 

Bagian kedua dari struktur MPDM adalah berkaitan dengan method 

indicators. Disini terdapat empat tipe informasi yang dilibatkan, pertama 
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dinamakan variabilitas metode produktivitas. Ini merupakan variabilitas 

siklus keseluruhan dan siklus ideal yang mernberikan ukuran variabel dari 

kedua siklus. Persamaan tersebut adalah: 

VariasiUkuranBarisA
 
VariabilitasSiklusJdeal = Rata _ rataWaktuTanpaPenundaan
 

VariasiUkuranBarisB 
VariabilitasSiklusKeseluruhan = Rata _ rataWaktuSiklusKeseluruhan 

Variasi ukuran diperoleh dari kolom terakhir pada baris A untuk siklus ideal 

dan kolom terakhir pada baris B untuk siklus keseluruhan kemudian masing

masing dibagi dengan rata-rata waktu siklusnya. 

Menurut Adrian (1974) bahwa meskipun sulit untuk menunjukkan 

variabilitas yang dapat diterima (karena perbedaan yang besar tipe metode 

konstruksi), sebuah nilai yang lebih besar dari 1 untuk variabilitas siklus· 

produksi seharusnya diartikan bahwa prediksi produktivitas harus dipandang 

secara hati-hati. 

3.2.6 Menggunakan HasH untuk Melakukan Perbaikan 

Implementasi MPDM merupakan bagian terakhir yang akan diuraikan 

disini. ~ntuk mengimplementasikan MPDM untuk prediksi dan memperbaiki 

produktivitas, satu hal yang hams dilihat adalah leading resource. Alasannya 

adalah faktanya bahwa jika pergantian atau pernbahan leading resource, 

maka akan menyebabkan meninjau reliabilitas dan kegunaan data, sejak 

model tersebut berdasarkan atas kondisi sumber daya statis. Definisi leading 

resource saat ini menjadi penting karena untuk memperbaiki produktivitas, 

yang hams mengeleminasi penundaan, dan hal itu dilakukan dengan 
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mengalokasikan kembali sumber daya pekerjaan. Jika hanya sumber daya 

pendukung (supporting resources) dirubah, seperti tenaga kerja ekstra 

ditambahkan untuk mendukung tukang batu bata, kemudian model dasar 

hams menghasilkan sebuah prediksi yang baik atas manfaat bersih tambahan 

tenaga kerja tersebut. Hal. ini tentunya mengasumsikan bahwa model 

menunjukkan sebuah penundaan tenaga kerja karena faktanya tenaga kerja 

asli atau awal menyebabkan penundaan dalam siklus produksi pada saat 

mencoba untuk menambah beberapa tukang batu bata untuk membangun 

dinding. Jika dilakukan perubahan leading resources (dalam kasus ini adalah 

tukang batu bata) dengan menambahkan tukang batu bata untuk mengerjakan 

dinding, kemudian pengguna hams membentuk sebuah rangkaian data bam 

dan mengerjakan kembali MPDM. 

Tabel 3.3 Struktur .MPDM 
Unit Produksit: 

I.	 Persamaan Produktivitas: 

Produktivitas kcscluruhun = (produktivitas ideal) x (1 Een ... Ecq - Rill - Ellll -

Emn) 

II.	 Indikator Metode (method indicators): 

A.	 Variabilitas produktivitas: 

1. Variabilitas siklus ideal 

ll. Variabilitas siklus keselumhan 
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B. Infonnasi Penundaan: 

Lingkungan Peralatan Tenaga 

Kerja 

Material Manajemen I 

Probabilitas 
kejadian 
Relative 

Severity 

Prosentase 
waktu 
penundaan 
tiap siklus 
produktivitas 

3.3 Datu Bata sebagai Bahan Konstruksi 

Bata adalah suatu jenis bahan bangunan yang dibuat dari tanah liat . 

(lempung) dengan atau tanpa bahan lain, yang dibakar pada temperatur tinggi 

sehingga tidak akan hancur bila direndam dalam air. 

1. Ukur~m bata 

Ukuran bata standar terdiri dari dua macam, yaitu: 

a.	 Ukuran I: panjang 240 mm, lebar 115 mm, dan tebal 52 mm. 

b.	 Ukuran II: panjang 230 mm, lebar 110 mm, dan tebal 50 rom. 

2. Sifat-sifat Batu Bata 

Batu bata memiliki beberapa sifat, antara lain: 

a.	 Mudah menyerap air dan dapat menyimpannya dalam waktu lama. 

b.	 Memiliki warna alami, sehingga sering dipakai dengan menggunakan 

warna aslinya. 
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c. Mudah mengalami korosi, terutama karena pengaruh garam dapur. 

d.	 Bata yang telah dihancurkan dapat dipakai sebagai semen merah 

sebagai campuran bahan perekat. 

3. Proses Pembuatan Spesi 

Proses pembuatan spesi atau cam~uran dapat dilakukan dengan dua 

macam yaitu dengan cara manual dan dengan menggunakan mesin (concrete 

mixer). Fungsi alat tersebut adalah untuk mengaduk campuran semen dan pasir 

agar campuran yang dihasilkan lebih merata dan diperoleh campuran yang 

homogen. Campuran yang homogen adalah campuran yang sarna antara spesi 

yang satu dan lainnya. Proses pembuatannya sebagai berikut: 

a.	 Menyiapkan bahan: semen, pasir, kapur, dan air disekitar alat 

pencampur supaya mudah dalam pengambilan. 

b.	 Bahan pasir sebelum dimasukkan dalam adukan, terlebih dahulu 

disaring untuk mendapatkan ukuran pasir yang relatif seragam. 

c.	 Bahan dimasukkan ke dalam adukan dengan menggunakan 

peroanamgan campuran I:j::> lsemen: paslr: 

d.	 Setelah material dicampur kernudian ditambahkan air. 

e.	 Setelah itu, spesi yang dihasilkan dituang ke dalam ember dan dibawa 

ke tempat pemasangan batao 

4. Proses Pemasangan Bata 

Dalam proses pemasangan bata, sebelum pekerjaan bata dilakukan, 

pekeIja terlebih dahulu melakukan persiapan untuk pekeIjaan tersebut. 

Pekerjaan persiapan, diantaranya: 
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a.	 Mengukur tinggi dan panjang pekerjaan pasangan batao 

b. Mendirikan kayu acuan. 

c.	 Waterpassing. 

d. Penarikan Benang. 

Pada penelitian ini pemasangan bata dilakukan pada pekeIjaan bata ukuran 

.!. batu untuk dinding vertikal. Langkah-langkah yang harns dilakukan dalam 
2 

pekeIjaan pasangan bata yang baik adalah sebagaiberikut: 

a.	 Bala yang akan dipasang terlebih dahulu dibasahi dengan air sampai 

kenyang air atau sampai gelembung udara dalam bata keluar. 

b.	 Pecahan bata yang kurang dari setengah tidak boleh dipakai. 

c.	 Pemasangan bata harus dari sudut-sudut pertemuan, persilan~an atau 

kolom-kolom beton, agar ikatan dan susunannya tepat sesuai dengan ' 

peraturan. 

d. Tidak boleh ada perekat tegak lurns atau siar pasangan bata yang 

meneru~ ~atu gari ~ IUfUS dari hawah sampai atas. 

e.Pasangan bata yang sudah selesai hendaknya setatu dibasahi dengan air 

se,lama 1 minggu setelah bata dipasang. Ini untuk mencegah susut 

pengerasan bahan perekat secara cepat. 

f.	 PekeIjaan pasangan bata menggunakan spesi sebagai bahan perekat 

dengan tebal 1 sid 1.5 cm. 

i 
I 
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3.4 Analisis Statistik 

3.4.1 Analisis Regresi Berganda 

Analisis regresi digunakan untuk menilai pengaruh masing-masing 

variabel independen terhadap variabel dependen sesuai dengan 

hubungannya. Pada analisis regresi ini digunakan selang keyakinan 95 % 

(a= 5 %). Dalam analisis regresi ini akan dilihat dari Uji T yang meninjau 

pengaruh masing-masing variabel bebas (independen) secara individu 

terhadap variabel terikatnya (dependen). Signifikansi Uji T mengindikasikan 

variabel bebas (independent) berpengaruh atau menjelaskan variabel 

terikatnya (dependent). Selain itu akan ditinjau Uji F yaitu meninjau 

pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel bebas. 

Berikut ini model regresi berganda dengan k variabel (Gujarati, 1978), 

1"; == Pi +P2X 2i +P3X 3i +... + PkX/ci + U i 

dimana:
 

Y == variabel terikat,
 

PI = intersep,
 

= koefisien kemiringan oarsial, 

X 2 ,X),Xk = variabel bebas,
 

U = unsur gangguan stokastik,
 

= observasi ke-i,
 

N = besarnya sampel.
 

3.5 Hipotesis 

Dari tinjauan pustaka dan teori yang diajukan dapat diambil suatu 

dugaan sementara atau hipotesis penelitian: 
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Ho = Penundaan akibat Kondisi Lingkungan, Peralatan, Material, Tenaga KeIja, 

serta Manajemen tidak berpengaruh signifikan terhadap produktivitas 

tukang batu batao 

HI = Penundaan akibat Kondisi Lingkungan, Peralatan, Material, Tenaga Kerja 

serta Manajemen berpengaruh signifikan terhadap produktivitas tukang 

batu batao 

:~ 
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