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BABVI
 

PEMBAHASAN
 

6.1 Penundaan 

Penundaan yang terjadi untuk tukang pertama adalah pada tenaga kerja dan 

material. Jumlah siklus pada pekerjaan pasangan bata pengamatan pertama ini adalah 

enam siklus. Untuk tipe penundaan tenaga kerja pada tukang pertama adalah 92 detik 

dan terjadi pada, siklus ke-2,3, dan ke-6. Untuk tipe penundaan material adalah 

sebesar 571 detik dan terjadi pada siklus ke-2,3,5, dan ke-6. Penundaan ini 

diakibatkan karena tukang bata menunggu spesi, merokok, dan mengobrol dengan 

tukang lainnya.Seperti terlihat padaa tabel 5.6. 

Berdasarkan Tabel 5.8 pada lembar pemrosesan MPDM tukang pertama 

didapatkan informasi sebagai berikut: 

Pada row A : Siklus produksi tanpa penundaan. Waktu produksi total 

sebesar 3341 detik, jumlah siklus tanpa penundaan terjadi 2 siklus, waktu 

siklus rata-rata yaitu 1670,50 detik, dan variasi waktu siklusnya adalah 

sebesar 87.5 detik. 

Pada row B : Siklus produksi keseluruhan. Waktu produksi total sebesar 

12160 detik, jumlah siklus keseluruhan yang terjadi yaitu 6 siklus,waktu 
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siklus rata-rata yaitu 2026.67 detik, dan variasi waktu siklusnya sebesar 

356.17 detik. 

Pada row C : Kejadian. Ditunjukkan informasi jumlah total kejadian untuk 

masing-masing tipe penundaan mula.i dari yang terbesar yaitu: material 

sebanyak 4 kali, tenaga keIja sebanyak 3 kali. 

Pada row D : Tambahan waktu total. Ditunjukkan informasi tambahan 

waktu total untuk masing-masing tipe penundaan mulai dari yang terbesar 

yaitu: material sebesar 571 detik, dan tenaga kerja sebesar 92 detik. 

Pada row E : Probabilitas kejadian. Ditunjukkan tingkat kemungkinan 

teIjadinya suatu jenis tipe penundaan dari siklus keseluruhan pada tukang 

pertama. Masing-masing dari yang terbesar yaitu: material sebesar 0.667, 

dan pada tenaga kerja 0,500. 

Pada row F : Relative severity. Ditunjukkan tingkat keburukan relative 

suatu tipe penundaan,mulai dari yang terbesar yaitu: material sebesar 

0.0704, dan pada tenaga kerja sebesar 0.0151. 

Pada row G: Prosentase penllndaan yang diharapkan. Ditunjukkan 

prosentase penundaan yang dihararkan untuk dilakukan perbaikan agar 

produktifitas dapat ditingkatkan,masing-masing dari yang terbesar yaitu: 

tenaga kerja sebesar.Q.7566%, dan material sebesar 0,7566%. 

Berdasarkan tabel 5.8 maka dapat digunakai1 untuk melakukan perbaikan tmtuk 

pekerjaan serupa pada proyek tersebut. Penundaan yang terjadi adalah pada tenaga 

kerja dan material. Untuk tenaga kerja, persentase penundaan yang terjadi adalah 
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sebesar 0.7566 %. lni dapat diartikan bahwa jika dalam pekerjaan pasangan bata 

tersebut mampu memperbaiki penundaan akibat tenaga ketja sekitar 0.7566 % dari 

sebelumnya dengan mengasumsikan tipe penundaan lainnya tetap maka produktivitas 

akan naik sekitar 0.7566 % dari produktivitas s~belumnya. Demikian pula untuk tipe 

penundaan material, jika pada pekerjaan pasangan bata tersebut mampu memperbaiki 

keterlambatan material sekitar 4.6957 % dengan mengasumsikan bahwa ripe 

penundaan lainnya konstan maka produktivitas akan naik sekitar 4.6957 %. 

Perhitllngan secara individu untuk masing-masing 30 pengamatan disajikan pada 

lampiran tabulasi MPDM. 

Dari Tabel 5.11 diperoleh informasi penundaan untuk 30 tukang pasang batu 

bata sebagai berikut : 

Pada row A: Siklus produksi tanpa penundaan.Didapatkan infonnasi waktu 

produksi total 'sebesar 86098 detik, jumlah siklus 50, waktu siklus rata

rata sebesar 1721.78 detik, dan ukUTan variasi sebesar 688.712 derik. 

Pada row D : Siklus produksi keseluruhan. Didapatkan informasi waktu 

produksi total sebesar 397893 c!etik, jumlah siklus 203, waktu siklus rata-rata 

1990.064 detik, dan ukuran variasi sebesar 1705.614 detik. 

- Pada row C : kejadian. Ditunjukkan informasi jumlah total kejadian untuk 

masing-masing tipe penundaan mulai dari yang terbanyak secara berurutan 

yaitu: material sebanyak 141 kali, tenaga ketja sebanyak 106 kali, lingkungan 

sebanyak 18 kali, manajemen sebanyak 7 kali,dan peralatan sebanyak 2 kali. 
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Pada row D : tambahan waktu total. Ditunjukkan informasi tambahan waktu 

total untuk masing-masing tipe penundaan mulai dari yang terbesar yaitu: 

material sebesar 6271 detik, tenaga kerja 4918 detik, peralatan sebesar 843 

detik, lingkungan sebesar 766 detik, dan.manajemen sebesar 490 detile 

Pada row E probabilitas kejadian. Ditunjukkan informasi tingkat 

kemungkinan terjadinya suatu jenis tipe penundaan pada siklus produksi 

keseluruhan 30 tukang pasang batu bata yang diamati.Masing-masing dari 

yang terbesar adalah: material sebesar 0.6946, tenaga kerja sebesar 0.5222, 

lingkungan sebesar 0.0887, manajemen sebesar 0.0345, dan peralatan 

sebesar 0.0099. 

Pada row F: relative severity. Ditwljukkan tingkat keburukan relative suatu 

tipe penundaan mulai dari yang terbesar yaitu: peralatan sebesar 0.2150, 

manajemen sebesar 0.0357, tenaga kerja sebesar 0.0237, material sebesar 

O.0227,dan lingkungan sebesar 0.0217. 

Pada row G: perselltase waktu penundaan yang diharapkan.Ditunjukkan 

persentase penundaan yang diharapkan untuk dilakukan perbaikan agar 

produktifitas dapat diperbaiki atau ditingkatkan. Masing-masing berurutan 

dari yang terbesar adalah: material sebesar 1.5761%, tenaga kerja sebcsar 

1.2360%, peralatan sebesar 0.2119%, lingkungan sebesar 0.1925%, dan 

manajemen sebesar 0.1231 %. 

Seeara rata-rata, jika penundaan akibat material dikurangi sebesar 1.5761 % 

dari semula dengan menganggap rata-rata penundaan lainnya konstan maka 
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produktivitas rata-rata diharapkan naik sebesar 1.5761 %. Untuk penundaan akibat 

tenaga kelja, jika dikurangi sebesar 1.2360 % dengan menganggap rata-rata 

penundaan lainnya konstan maka produktivitas rata-rata diharapkan naik sebesar 

1.2360 %. Jika penundaan peralatan dikurangi sebesar 0.2119 % dari semu1a dengan 

mengasumsikan rata-rata penundaan 1ainnya konstan maka produktivitas rata-rata 

diharapkan akan naik sebesar 0.2119 %. Kemudian, jika penundaan akibat kondisi 

lingkungan dikurangi sebesar 0.1925 % dari semula dengan asumsi rata-rata 

penundaan lainnya konstan maka produktivitas rata-rata diharapkan akan naik sebesar 

0.1925 %. Se1anjutnya, jika penundaan manajemen dikurangi sebesar 0.1231 % dari 

semula dengan'lnenganggap penundaan lainnya konstan maka produktivitas rata-rata 

diharapkan naik sebesar 0.1231 %. Gambar 6.1 menunjukkan jum1ah total waktu 

penundaan tiap tipe penundaan. 
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Gambar 6.1 Jumlah Total Waktu Tiap Tipe Penundaan 
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Secara keseluruhan dari 30 tukang bata dapat diketahui 

penundaan total untuk tiap tipe penundaan. Seperti yang disajikan oleh 

Tabel 5.9 yaitu: 

- Pada ripe penundaan kondisi lingkungan, penundaannya sebesar 766 

detik yang didapatkan dengan mencatat waktu penundaan yang terjadi 

akibat berhentinya tukang bekerja yang diakibatkan kondisi lingkungan 

tempat tukang bekerja maupun kondisi lingkungan sekitar tempat 

tukang bekerja, yang kejadiannya antara lain: adanya tamu yang datang 

ke lokasi proyek, tukang meratakan tanah tempat dia bekeIja, adanya 

pengandara sepeda motor yang ngebut serta adanya kecelakaan yang 

terjadi didekat lokasi proyek yang berada berdekatan dengan jalan 
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raya.Berdasarkan kejadian yang terjadi datas, perlu kiranya 

dipertimbangkan untuk dilakukan pemagaran lokasi proyek serta 

adanya pos satpam agar penundaan yang terjadi dapat diminimalkan. 

Pada tipe penundaan peralatan, penundaannya sebesar 843 detik, yang 

didapatkan dengan mencatat waktu penundaan yang terjadi akibat 

terhentinya tukang bekerja yang diakibatkan oleh peralatan, yang 

kejadiannya antara lain berupa: jatuhnya cetok pada saat tukang 

mengerjakan pasangan bata pada tempat yang tinggi, patahnya cetok 

saat tukang sedang bekerja.Terhadap hal ini perlu kiranya tukang 

membawa cetok cadangan selama dia bekerja, terutama pada saat 

mengerjakan pasangan bata pada tempat yang tinggi. 

Pada tipe penundaan tenaga kerja, penundaannya sebesar 4918 detik, 

yang didapatkan dengan mencatat waktu penundaan yang terjadi akibat 

berhentinya tukang bekerja yang diakibatkan karena kesalahan tukang 

itu sendiri, yang kejadiannya antara lain berupa: tukang ngobrol, 

meroko.k, minum, pergi, dan sebagainya.Mengenai hal ini perlu kiranya 

adanya pengawasan yang lebih baik dari pengawas proyek. 

Pada tipe penundaan material, penundaannya sebesar 6271 detik, yang 

didapatkan dengan mencatat waktu tundaan yang terjadi akibat 

terhentinya tukang bekerja yang diakibatkan terjadinya penundaan pada 
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material,yang kejadiannya antara lain berupa: terlambatnya pasokan 

bata dan spesi oleh laden, material sedang diaduk.Terhadap hal ini 

perlu kiranya diperhatikan komposisi jumlah laden, serta letak 

tumpukan material. 

Pada tipe penundaan manajemen, besamya penundaan adalah 490 

detik, yang didapatkan dengan mencatat waktu tundaan yang terjadi 

akibat terhentinya tukang bekerja akibat manajemen, yang kejadiannya 

antara lain berupa: pengawas berbincang-bincang dengan tukang disaat 

tukang sedang bekerja, pengawas menginstruksikan tukang untuk 

berhenti bekerja untuk sementara waktu. 

Untuk pekerjaan pasangan bata pada proyek perumahan secara umum 

dari pengamatan 30 tukang bata, diperoleh berturut-turut mulai dari penundaan 

yang terbesar adalah penundaan akibat material, kemudian tenagd kerja, dan 

diikuti oleh peralatan, kondisi lingkungan, dan manajemen. 

6.2 Produktivitas Ideal dan Keseluruhan 

Pada gambar 6.2 ditampilkan secara visual produktivitas ideal dan rata

rata untuk 30 pengamatan pada tukang bata pada proyek perumahan.Dari ke-30 

pengamatan, nilai produktivitas ideal paling tinggi adalah 2.239 m2/jam yaitu 
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pada pengamatan ke-24, dan produktifitas ideal terendah adalah 1.950 m2jjam 

pada pengamatan ke-8,serta produktifitas ideal rata-rata adalah 2.102 m2/jam. 

Gambar 6.2 Produktivitas Ideal dan Rata-rata 30 pengamatan 
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Padu gambar 6.3 terlihat bahwa nilai produktititas keselumhnn terbesaf 

adalah 2.197 m2jjam yaitu pada pengamatan ke-24,dan produktifitas 

keseluruhan terendah adalah 1.852 m2/jam pada pengamatan ke-8,serta 

produktifitas keseluruhan rata-rata yaitu sebesar 2.033 m2/jam. 



63 

Gambar 6.3 Produktivitas Keseluruhan dan rata-rata 30 

pengamatan 
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Untuk mengetahui apakah produktivitas ideal dan keseluruhan ke-30 

pengamatan tersebut memenuhi standar penerimaan yang baik maka diperlukan 

perhitungan variabilitas ideal dan keseluruhan.Pada gambar 6.4 ditampilkan 

nilai variabilitas ideal dan keseluruhan untuk 30 pengamatan.Nilai variabilitas 

ideal tertinggi adalah 0.052 yaitu pada pengamatan ke-l dan terendah adalah 

O.Nilai variabilitas keseluruhan tcrtinggi ado1o.h 0.250 yaitu pada pengamatan 

ke-lO, dan nilai terendah adalah 0.075 yaitu pada pengamatan ke-26. Menurut 

Adrian (1974) bahwa meskipun suiit untuk menunjukkan variabilitas yang 

dapat diterima (karena perbedaan yang besar tipe metode konstruksi), sebuah 

nilai yang lebih besar dari 1 untuk variabilitas sildus produksi seharusnya 
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diartikan bahwa prediksi produktivitas hams dipandang secara bati-hati. 

Berdasarkan nilai batas variabilitas menurut Adrian (1974) maka nilai 

variabilitas pada ke-30 pengamatan ini masih dalam batas toleransi yaitu 

kurang dari 1. Ini berarti bahwa variabilitas yang mungkin tetjadi adalah kurang 

dari satu siklus produksi. 

Garnbar 6.4 Variabilitas Ideal dan Keseluruhan 30 pengamatan 
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Perhitungan produktivitas dcngun teknik MPDM berbeda dengan 

perhitungan produktivitas biasanya. Dalam teknik MPDM produktivitas 

diperoleh dengan mendokumentasikan penundaan-penundaan yang tetjadi 

selama proses pengamatan. Satu pengamatan dibagi menjadi siklus-siklus 

dengan tujuan agar penundaan yang tetjadi dapat terlihat dengan lebih detail. 

Oleh karena itu, dengan teknik MPDM tidak perlu mengamati secara 
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keseluruhan jam kerja untuk. suatu pekerjaan tertentu, tetapi cukup dengan 

mengamati serangkaian pekerjaan yang dilakukan secara kontinu. Misalkan 

saja, untuk perhitungan produktivitas biasanya berdasarkan atas jumlah 

pekerjaan yang diselesaikan tiap satuan waktu. Untuk mengukur produktivitas 

dengan cara ini akan didapatkan banyak sekali waktu yang tidak efektif yang 

dilibatkan dan akan mempengaruhi perhitungan produktivitas. Sedangkan bila 

perhitungan dilakukan dengan teknik MPDM maka produktivitas hanya 

dihitung dengan berdasarkan waktu efektif kerja. Pernyataan ini diperkuat 

dengan hasil penelitian bahwa jumlah siklus yang diperoleh selama pengerjaan 

pasangan bata tidak berbanding lurns dengan produktivitas keseluruhan tukang 

batao Misalkan saja untuk pengamatan tukang pertama menyelesaikan 6 siklus 

dan produktivitas keseluruhannya adalah 2.155 m2
j jam, sedangkan untuk 

pengamatan tukang kedua menyelesaikan 5 siklus dan produktivitas 

keseluruhannya adalah 2.171 m2jjam. Dan hasil tersebut terlihat bahwa tukang 

yang memiliki siklus lebih sedikit ternyata bisa memiliki produktivitas yang 

lebih tinggi. 

Rata-rata variabilitas siklus ideal untuk 30 pengamatan adalah 0.011. Ini 

berarti rata-rata variabilitas siklus ideal kemungkinan hanya mengalami 

penyimpangan sebesar 0.011 siklus. Jika dikaitkan dengan produktivitas maka 

variabilitas produktivitas ideal kemungkinan hanya mengalami penyimpangan 

sebesar 0.011 unit produksi. 

_oj 
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Untuk rata-rata variabilitas siklus keseluruhan untuk: 30 pengamatan 

adalah 0.126. Ini berarti bahwa variabilitas siklus keseluruhan kemungkinan 

hanya mengalami penyimpangan sebesar 0.126 siklus. Jika dikaitkan dengan 

produktivitas maka variabilitas produktivitas keseluruhan kemungkinan hanya 

mengalami penyimpangan sebesar 0.126 unit produksi. 

Gambar 6.4 menunjukkan secara visual rata-rata variabilitas ideal 

dan keseluruhan untuk 30 tukang batao Berdasarkan gambar tersebut bahwa 

rata-rata 30 pengamatan menunjukkan penerimaan yang baik sesuai dengan 

ketentuan Adrian (1974) yaitu memiliki variabilitas kurang dari 1. 

6.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Produktivitas 

Analisis regresi dilakukan dengan menganggap penundaan akibat 

kondisi lingkungan, peralatan, tenaga keIja, material, dan manajemen sebagai 

variabel bebas dan produktivitas keseluruhan dianggap sebagai variabel terikat 

maka dapat diketahui pengaruh masing-masing tipe penundaan baik secara 

sendiri-sendiri atau individu serta secara bersama-sama terhadap produktivitas 

keseluruhan tukang batao Analisis tersebut berdasarkan pengamatan terhadap 30 

tukang bata pada proyek perumahan. 

Berdasarkan hasil regresi tunggal seperti ditunjukkan pada Tabel 5.13 

terlihat bahwa masing-masing tipe penundaan berpengaruh lemah terhadap 

produktivitas keseluruhan tukang bata pada proyek perumahan. Hasil ini 

terbukti dari nilai korelasi (R) dan tingkat signifikansi yang lebih besar dari 5%. 
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Kemudian dari hasil analisis regresi berganda ditunjukkan pada 

tabel 5.14, terlihat bahwa baik secara individu maupun secara bersama-sama 

pengaruh tiap-tiap tipe penundaan baik itu penundaan lingkungan, penundaan 

peralatan, penundaan tenaga keIja,penundaan material, maupun penundaan 

manajemen mempunyai pengaruh yang lemah terhadap produktivitas tukang 

bata pada proyek perumahan.Hal ini ditunjukkan dati nilai korelasi (R) dan 

tingkat signifikansi yang lebih besar dati 5%. 

Berdasarkan pada hal tersebut diatas, maka hal ini dapat dijadikan 

landasan untuk menolak hipotesis penelitian.Berarti bahwa penundaan yang 

teIjadi akibat peralatan, kondisi lingkungan, tenaga keIja, material, dan 

manajemen berpengaruh lemah terhadap produktifitas tukang bata pada proyek 

perumahan di Yogyakarta. 
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