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BAB 2.     

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR  

2.1 Penyelenggaraan Konstruksi pada Perekonomian Nasional 

2.1.1 Pendahuluan 

Pada bab ini menguraikan peran dari penyelenggaraan industri konstruksi sebagai 

bagian dari penyelenggaraan industri nasional dan juga penggerak ekonomi nasional. 

Berbagai pendekatan telah dilakukan untuk meningkatkan peran industri konstruksi 

dalam memacu pertumbuhan ekonomi melalui pendekatan chains, clusters dan 

networks (Villagarcia dan Cardoso, 1999; Budiwibowo, 2005). Berbagai konsep yang 

diadaptasi dari prinsip kerja manufaktur yang sudah mapan untuk diterapkan pada 

sektor publik dalam bentuk tata kelola pemerintahan. Secara prinsip adaptasi ini 

bertujuan untuk memperoleh efisiensi penyelenggaraan infrastruktur konstruksi yang 

menjadi domain dari pemerintah atau peran negara dalam mensejahterakan warganya.  

Bentuk adaptasi dilakukan dalam bentuk benchmarking sistem kerja 

manufaktur yang dikenal sebagai rantai nilai atau Rantai Pasok (RP). Latham (1994) 

dan Egan (1998) dalam laporannya Rethinking Construction merekomendasikan 

gerakan untuk berinovasi dan belajar dari keberhasilan industri manufaktur. RP telah 

menjadi inovasi dan pembelajaran dari manufaktur untuk peningkatan 

penyelenggaraan konstruksi. Sehingga pada akhirnya, pemerintah menggunakan RP 

pada penyelenggaraan infrastruktur untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. 

Untuk mengawali menganalisis peran RP maka terlebih dahulu akan diulas peran 

industri konstruksi pada perekonomian nasional. 

2.1.2 Kontribusi Penyelenggaraan Konstruksi Pada Pembangunan Ekonomi 

Proses kontribusi sektor konstruksi berbanding lurus dengan proses kemajuan 

perekonomian suatu wilayah dan menciptakan proses penyelenggaraan yang semakin 

kompleks serta saling ketergantungan antara satu pihak dengan pihak lainnya. Proses 

konstruksi dipahami sebagai suatu susunan proses atau metode untuk membangun 

suatu bangunan (Oxford, 2009; KBI, 2008). Wibowo (2004) memberikan definisi 

konstruksi sebagai aktivitas penciptaan infrastruktur fisik dan fasilitas pendukungnya. 

Aktivitasnya berupa proses dan pentahapan desain, pengadaan/pelelangan, konstruksi 
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(pembangunan gedung/sipil, perbaikan, pemeliharaan dan pembongkaran) dan 

penggunaan. Sektor konstruksi sebagai bagian sistem ekonomi, memiliki aktivitas 

produksi untuk memberi nilai tambah bagi setiap input yang digunakan. Namun 

demikian, sektor konstruksi tidaklah identik dengan sektor ekonomi pada umumnya 

karena memiliki ciri khas tersendiri. Karena secara umum karakteristik sektor 

konstruksi terjadi hubungan yang tidak menguntungkan (adversarial relationship), 

terjadi proses fragmentasi, banyak risiko, kompleks, dinamis dan one proses one 

product. 

Hubungan industri konstruksi dan perekonomian dapat dilihat dua pendekatan 

perhitungan ekonomi makro suatu negara yaitu GNP (Gross National Product)/PNB 

(Produk Nasional Bruto) dan GDP (Gross Domestic Product)/PDB (Produk Domestik 

Bruto). GNP (Gross National Product) atau PNB (Produk Nasional Bruto) 

didefinisikan sebagai semua barang dan jasa yang dihasilkan dari penggunaan seluruh 

faktor produksi oleh warga negara dari negara yang pendapatan nasionalnya dihitung 

selama kurun waktu satu tahun, warga negara adalah warga negara di dalam negeri 

maupun di luar negeri. Sedangkan GDP (Gross Domestic Product)/PDB (Produk 

Domestik Bruto) didefinisikan sebagai seluruh barang dan jasa yang dihasilkan dari 

penggunaan seluruh faktor produksi oleh masyarakat dalam suatu wilayah atau 

pendapatan total setiap orang dalam perekonomian negara tersebut selama kurun 

waktu satu tahun. Warga negara yang dimaksud adalah seluruh orang di dalam suatu 

wilayah negara, baik penduduk negara tersebut maupun warga negara asing di negara 

itu  dan melakukan produksi di wilayah negara tersebut selama kurun waktu satu 

tahun. Sehingga perbedaannya di sini adalah Bila GDP mengukur pendapatan total 

produksi secara domestik sedangkan GNP mengukur perolehan total pendapatan oleh 

negara (penduduk suatu negara) (Mankiw, 2008; Nanga, 2005; Todaro dan Smith, 

2003). 

Gambaran hubungan sektor konstruksi dengan perekonomian biasanya di ukur 

dengan besaran persentase nilai konstruksi dari/terhadap GDP (Gambar 2-1.). Di 

Indonesia nilai kontribusi GDP konstruksi bervariasi dari 6% - 12% dan sejak krisis 

moneter (1998) nilai ini terus naik atau semakin besar GDP maka semakin besar pula 

kontribusi konstruksi. Wibowo (2006) menyatakan bahwa kondisi GDP sebagai 

indikator pertumbuhan ekonomi suatu negara sangat terkait dengan gambaran kondisi 
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industri konstruksi suatu negara. UNDP (United Nations Development Programme) 

membagi status/kelompok suatu negara melalui perolehan penghasilan GDP. 

Pembagian tersebut yaitu: (i) Less Developed Country/LDP, GDP kurang dari $785; 

(ii) New Industry Country/NIC, GDP antara $786 - $9.655; (iii) Advanced Industrial 

Country/AIC, GDP lebih dari $9.655. Pada Gambar 2-2. beberapa negara maju dan 

berkembang memiliki perbedaan atas peran industri konstruksi pada pertumbuhan 

ekonomi. Kontribusi konstruksi pada negara maju sekitar 7% - 10% sedangkan negara 

berkembang hanya sebagian saja atau sekitar 3% - 6%. 

 
Gambar 2-1. Kontribusi Sektor Konstruksi Pada GDP Indonesia (BPS, 2012) 

 
Gambar 2-2. Kontribusi Sektor Konstruksi dalam GDP (Wibowo, 2006). 

Industri konstruksi dapat berperan sebagai proses input - output yang 

membutuhkan input berupa material, tenaga kerja, peralatan, waktu dan uang. 

Kemudian diubah menjadi suatu bentuk output berupa gedung, jalan, bangunan irigasi 

atau infrastruktur lainnya (Ilhan dan Yaman, 2011). Polenske dan Sivinides (1990) 

dan Bon (1999) dalam Wibowo (2004)  menyatakan bahwa industri konstruksi 

memiliki keterkaitan ke belakang (backward linkage) dan keterkaitan ke depan 
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(forward linkage). Keterkaitan ke belakang berarti memerlukan produk yang 

dihasilkan dari industri pendukung sebagai input bagi sektor konstruksi berupa tenaga 

kerja, material (baja, seng, semen, besi, dan material lainya), teknologi, sistem 

manajemen dan modal. Sedangkan keterkaitan ke depan, sektor konstruksi 

menghasilkan output berupa bangunan gedung, irigasi, jalan, jembatan, pelabuhan 

yang diperlukan dan secara ringkas disajikan dalam Gambar 2-3.  

 
Gambar 2-3. Industri Konstruksi Sebagai Proses Input-Output (Lowe, 2003 dalam 

Wibowo, 2004) 

Pola hubungan sektor konstruksi dan perekonomian dikaji secara lebih 

komprehensif oleh Bon (1990, 1992, 2000) dalam Wong et al. (2008) dan Tan (2002) 
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berbagai tingkat perkembangan industrialisasi dan urbanisasi negara yang ditinjau. 
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GNP/total volume konstruksi pada rentang waktu tertentu. Pola ini menunjukkan 
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country /LDC), negara industri baru (newly industrializing country /NIC) dan negara 

industri maju (advanced industrialized country/AIC). Pembagian pola perkembangan 

ini diringkas oleh Lopes (1997) menjadi proses kematangan sebuah industri 
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1) Perkembangan konstruksi suatu negara sebagai sebuah industri dimulai dengan 

proses urbanisasi dan menuju ke industrialisasi. Sektor konstruksi sebagai mitra 

utama industri/manufaktur memiliki pertambahan kontribusi seiring dengan 

waktu, dan demikian sebaliknya. 

2) Pada tahap awal (a,b,c) kontribusi konstruksi akan mengalami kenaikan 

(peralihan pertanian ke industri) seiring dengan pembangunan ekonomi yang kuat 

sampai pada waktu tertentu/optimum. Kemudian akan mengalami penurunan 

(industri ke jasa) seiring dengan negara tersebut telah memasuki tahap 

pertumbuhan ekonomi. 

3) Pada tahap akhir (a,b,c) pada negara maju atau pada saat kontribusi sektor 

konstruksi menurun dan masuk menjadi negara industri. Pilihan konstruksi 

(kontribusi berkurang) yang digunakan karena pertimbangan efisien, 

berkurangnya lahan dan isu lingkungan. 

 
 

 
Gambar 2-4. Hubungan Keterkaitan Sektor Konstruksi pada Perekonomian Nasional 

terhadap Waktu (Lopes, 1997). 
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setiap level memiliki ukuran kontribusi yang berbeda-beda tetapi memiliki kemiripan 

peran dan fungsi. Setiap memiliki level, memiliki sub sektor yang terdiri dari berbagai 

proyek, dan setiap proyek melibatkan berbagai tahap aktivitas fisik. Selain itu 

aktivitas non fisik terdiri dari konsepsi-konsepsi penyelesaian proyek dan organisasi 

pendukung. Keseluruhan input SDK akan digunaan pada proses konsepsi 

penyelesaian konstruksi dengan dukungan partisipan organisasi/perorangan. Proses 

ini akan berlanjut pada aktivitas sub sektor yang menghasilkan produk konstruksi 

khusus. Produk konstruksi yang telah terbangun merupakan akumulasi proses 

konstruksi yang menghasilkan nilai tambah sektoral pada perekonomian. Seluruh 

proses ini akan mengalami interdependensi dan menghasilkan output produk dalam 

bentuk aggregat sebagai total output industri konstruksi.  

 
Gambar 2-5. Gambaran Utuh Industri Konstruksi dan Proses Konstruksi (Mbaya, 1984 dan 

Ganesan, 1984 dalam Mbiti, 2008). 
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telah disepakati oleh hampir seluruh negara di dunia sebagai gambaran struktur, 

perilaku dan kinerja sektor konstruksi (Gruneberg, 1997). 

2.1.3 Kapasitas Industri Konstruksi 

Kapasitas industri konstruksi (KIK) sesuai konsep GDP/PDB sebagai suatu konsep 

pada sisi demand atau kemampuan suatu sektor konstruksi untuk menghasilkan 

barang dan jasa yang dapat diukur dalam satu tahun berjalan. Sedangkan menurut 

Hillebrant (1984) dalam Ive dan Gruneberg (2000) menyebutkan sebagai potensi 

output maksimum yang dapat diterima dalam rentang yang wajar dan cukup fleksibel 

untuk memasukkan faktor-faktor sosial dalam perhitungannya. Fleksibilitas konsep 

ini berguna untuk merespon setiap perubahan kapasitas industri konstruksi sesuai 

permintaan dan setiap ide kapasitas rekayasa memperhitungkan faktor sosial yang 

beragam. Kemampuan suplai/pasokan sebuah sektor konstruksi pada sisi supply 

sangat ditentukan oleh kapasitas dari industri pada sisi demand untuk menaikkan 

jumlah permintaannya. Suatu kapasitas industri dapat dilihat melalui permintaan akan 

produk-produk jasa/barang konstruksi akibat semakin meningkatnya pertumbuhan 

ekonomi suatu wilayah (Kuncoro, 2013; Nanga, 2005). Pertumbuhan ekonomi suatu 

wilayah bersifat kuantitatif/aggregatif  (quantitative change) dan biasanya diukur 

dengan indikator produk domestik bruto (GDP). GDP sebagai total nilai pasar (total 

market value) dari barang-barang akhir dan jasa-jasa (final goods and services) yang 

dihasilkan di dalam suatu perekonomian selama kurun waktu tertentu atau satu tahun 

(Nanga, 2005). 

KIK tidaklah statis tetapi selalu dinamis mengikuti volume demand yang 

berpotensi berubah setiap waktu dan bergantung pada harapan setiap para pihak dalam 

proses produksi konstruksi. Pertambahan KIK sebagai konsekuensi demand akan 

selalu diikuti oleh bertambahnya sumber daya konstruksi pada sisi supply berupa 

bertambahnya jumlah mesin/peralatan konstruksi yang digunakan setiap pekerja 

konstruksi, pelatihan dan adaptasi metode pelaksanaan. Pada akhirnya, bertambahnya 

KIK dengan sendirinya akan diikuti bertambah kompleks dan dinamisnya struktur dan 

perilaku organisasi industri konstruksi.  
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2.2 Rantai Pasok pada Industri Konstruksi 

2.2.1 Pendahuluan 

Kebutuhan penyelenggaraan infrastruktur nasional membutuhkan suplai industri 

konstruksi nasional berupa penyajian sumber daya konstruksi yang efisien dan efektif. 

Padahal diketahui bahwa sektor konstruksi pada umumnya memiliki kinerja yang 

rendah karena karakteristik yang kompleks, banyak terjadi waste, sering terjadi biaya 

yang berlebihan (cost overrun) dan temporal (Dainty dan Brooke, 2004). Latham 

(1994) dan Egan (1998) menginisiasi gerakan Rethinking Construction Initiative 

untuk mengusulkan sebuah gerakan Constructing Excellence yakni penerapan 

strategi, metode dan pendekatan yang telah terbukti berhasil (manufaktur) untuk 

diterapkan pada sektor konstruksi. Berdasarkan latar belakang, strategi dan metode 

pendekatan rantai pasok (RP) yang dianggap sesuai dengan konteks penelitian ini dan 

pedekatan RP diharapkan mampu memaksimalkan kinerja penyelenggaraan 

konstruksi nasional saat ini. 

2.2.2 Definisi Sistem Rantai Pasok 

Konsepsi RP berasal dari penerapan pada industri manufaktur sehingga memerlukan 

adaptasi dan modifikasi ke konsep penerapan industri konstruksi. Sebagai pengantar, 

London (2004) membangun empat (4) tema utama seputar RP berupa definisi RP 

berdasarkan fungsi distribusi, produksi, pengadaan dan organisasi ekonomi industri 

pada Tabel 2-1. 

Morledge et al. (2009) juga menguraikan beberapa kata kunci terkait definisi 

RP yakni network, integrasi, sisi hulu, sisi hilir, pengguna akhir dan nilai. Sejalan 

dengan apa yang dikatakan oleh London (2004) maka poin - poin ini akan 

menghubungkan pemahaman RP tentang bagaimana sebuah sistem yang terintegrasi 

pada proses di dalam atau di antara organisasi, termasuk juga pemasok di sisi hulu 

dan konsumen di sisi hilir atau akhir. Pengelolaan sebuah RP lebih dari sekedar 

manajemen logistik dan yang konsen terhadap berbagai analisis terkait seperti dyadic, 

chain dan networks, termasuk di dalamnya pertukaran aset, informasi dan 

pengetahuan di antara perusahaan. Untuk lebih mempertajam konsep operasional 

yang digunakan pada kajian ini maka definisi RP diperoleh dari kajian terdahulu dan 

disajikan dalam Tabel 2-2. 
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Tabel 2-1. Ringkasan Definisi Rantai Pasok Berdasarkan Fungsi (London, 2004) 
Distribusi - Sebuah kombinasi dari distribusi, logistik dan perspektif marketing dalam 

menggabungkan manajemen pasokan material dan informasi dari hulu hingga hilir 

(Baker, 1990; Christopher, 1998; Bowersox dan Closs, 1996; Copacino, 1997; 

Lambert et al., 1998).  

- Pada sektor konstruksi, literatur manajemen material (Clausen, 1995; Agapiou et 

al.,1998). 

Produksi - Produksi ramping (lean), alur material dan alur kerja dalam organisasi (Krafcik, 

1988; Womack, Jones dan Roos, 1990). 

- Pada konstruksi, pendekatan produksi (O’Brien, 1995) dan definisi konstruksi 

ramping (lean construction) (Seymour, 1996; Howell, 1993). 

Manajemen 

strategi 

pengadaan 

- Sebuah strategi manajemen dalam mengorganisasi pemasok untuk memiliki daya 

saing, pendekatan strategis vs taktis (Ross, 1997); konsep lean supply (Lamming, 

1992); konsep value chain (Porter, 1985). 

- Dalam konstruksi, model kompetensi hubungan/relasi dan aset (Cox dan Townsend, 

1998); dan pendekatan pemasok utama (key suppliers)/manajemen subkon spesialis  

Organisasi 

ekonomi 

industri 

- Sebuah industri besar/sebuah pendekatan perspektif pasar, jaringan pemasok 

(Harland, 1996); struktur pemasok (Nischiguchi’s Alps, 1987) dan hubungan dalam 

jaringan bisnis (Lambert, 1998); 

- Dalam konstruksi; pemodelan pengadaan RP (London dan Kenley, 1998). 

 

Berdasarkan rumusan Tabel 2-2., maka definisi operasional RP pada penelitian 

yaitu: “sebuah pendekatan ekonomi industri (makro) untuk meningkatkan arus aliran 

material, peralatan, informasi, arus dana, penciptaan dan penyebaran modal 

intelektual dari sumber (hulu) sampai kepada pengguna akhir (hilir) melalui beberapa 

tiers dengan lintas kewenangan dan lintas produk regulasi dengan tujuan memperoleh 

biaya terendah, waktu tercepat dan peningkatan penyelenggaraan konstruksi”. 

Tabel 2-2. Beberapa Definisi dari Rantai Pasok. 
Definisi Penulis 

“... lebih dari sekedar sebuah gerakan fisik barang "dari satu lokasi ke lokasi 

lain", memuat informasi, perpindahan uang, penciptaan dan penyebaran 

modal intelektual atau “pekerjaan pengetahuan”. 

Ayers (2001) 

“Sebuah usaha penyelarasan oleh perusahaan untuk membawa produk atau 

layanan ke pasar” 

Lambert et al. 

(1998) dalam Hugos 

(2006) 

“Sebuah proses jaringan dan memiliki orientasi tujuan dan lokasi persediaan 
(stockpoints) untuk menyampaikan barang dan jasa kepada pelanggan” 

Hopp (2003) 

“.....terdiri dari serangkaian kegiatan dan organisasi serta memiliki 

pergerakan material melalui “perjalanannya” dari pemasok awal sampai 

kepada konsumen akhir.” 

Waters ( 2003) 

Sebagai aliran atau arus pengelolaan sumber daya dalam perusahaan dengan 

tujuan mempertahankan operasi bisnis yang menguntungkan. 

Sehgal (2009) 

“sebuah kerja sama jaringan organisasi global untuk meningkatkan arus 

material dan informasi antara pemasok dan pelanggan dengan biaya 

terendah, dalam waktu cepat dan bertujuan untuk kepuasan pelanggan”. 

Govil dan Proth 

(2002) 

“urutan peristiwa/kejadian yang mencakup seluruh siklus hidup suatu 

produk, sejak tahap konsep hingga konsumsi”. 

Blanchard (2010) 

“melibatkan sekumpulan organisasi atau sebuah jaringan perusahaan di 

mana bekerja sama untuk menyediakan material, pelayanan, informasi dari 

sumber kepada pengguna akhir. 

Hatmoko (2008) 
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Pada sebuah definisi RP lebih mengarah pada jaringan fisik sehingga 

operasionalisasinya diperlukan sebuah tata kelola untuk membantu implementasi RP 

sehingga menjadi jaringan RP lebih dinamis dan membawa manfaat. Oleh karena itu, 

suatu penerapan RP memerlukan pengelolaan untuk mengatur seluruh jaringan fisik 

RP tersebut. Diperjelas oleh Pujawan (2005) bahwa RP adalah jaringan fisik berupa 

keterlibatan perusahaan-perusahaan dalam memasok bahan baku, memproduksi 

barang, maupun mengirimnya ke pemakai akhir. Maka manajemen rantai pasok 

(MRP) diperkenalkan sebagai metode, alat, pendekatan pengelolaan dan penekanan 

pada integrasi metode yang memiliki semangat kolaborasi.  

Pada Tabel 2-3. Cooper dan Ellram (1993) memberikan pemahaman lebih 

lanjut tentang manajemen secara umum dan MRP sebagai pengantar untuk 

memperoleh perspektif yang lebih memadai. Perbandingan ini memperjelas manfaat 

MRP sebagai alternatif dari manajemen konvensional dalam penyajian sumber daya 

pada sebuah sektor konstruksi. Relevansi MRP dalam menjawab tuntutan efisensi dan 

efektifitas pengelolaan dan penyelenggaraan industri konstruksi menjadi sangat 

penting. Chang dan Makatsoris (2001) mempertegas manfaat MRP apabila diterapkan 

pada suatu industri konstruksi melalui beberapa hal: 

1) Perbaikan melalui peningkatan: membantu perbaikan dalam koordinasi pada 

jaringan organisasi pengelolaan untuk peningkatan kapasitas produksi dan 

konsumsi sehingga mencegah hilangnya sumber daya akibat transportasi atau 

distribusi yang terganggu. 

2) Mereduksi siklus waktu (cycle time): mengurangi siklus waktu akibat kendala 

distribusi dan kekurangan (backlog) material. 

3) Pengurangan biaya penyimpanan (inventory): Kepastian jumlah pasokan, 

permintaan, dan saat yang tepat untuk membeli sebagai pertimbangan bagi 

pelanggan, logistik dan kapasitas produksi. 

4) Optimalisasi transportasi: Optimalisasi distribusi, logistik dan kapasitas alat 

transportasi karena letak geografis yang sangat sulit terjangkau. 

5) Meningkatkan kapasitas laju pengisian (fill rate): Pada konteks industri 

konstruksi, visibilitas real-time RP (rute alternatif, kapasitas alternatif) berguna 

untuk meningkatkan kapasitas laju pengisian (fill rate) backlog dan mengatasi 

ketidakseimbangan kapasitas produksi dan konsumsi suatu industri MPK. 
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6) Membantu untuk memprediksi perambatan/propagasi gangguan dari hulu hingga 

hilir. 

7) Meningkatkan respon terhadap pelanggan. 

Kapabilitas filosofi RP dan MRP yang telah matang di manufaktur dapat 

dimanfaatkan pada sektor konstruksi untuk memperoleh manfaat konseptual 

penyelenggaraan konstruksi. Rumusan dan manfaat RP akan menjadi panduan bagi 

pengembangan lebih lanjut pada penelitian RP pada skala industri konstruksi nasional. 

Tabel 2-3. Perbedaan Karakteristik antara Manajemen secara Umum dan Manajemen 

Rantai Pasok (Cooper dan Ellram, 1993) 
Elemen Manajemen Umum Manajemen Rantai Pasok 

Pendekatan manajemen 

persediaan/inventory 

Berusaha secara mandiri Bersama-sama mengurangi 

persoalan persediaan (inventory) 

Pendekatan total biaya Minimalkan pengeluaran/biaya 

perusahaan 

Mengefisiensikan secara 

menyeluruh pengeluaran 

Cakupan waktu Jangka pendek Jangka panjang 

Jumlah pembagian dan 

monitoring informasi 

Terbatas hanya pada saat 

transaksi 

Sesuai yang dipersyaratkan pada 

proses perencanaan dan 

monitoring 

Jumlah koordinasi pada 

berbagai tingkat  jalur 

Kontak tunggal untuk setiap 

transaksi 

Beberapa kontak di antara tiap 

tingkatan dalam  perusahaan dan 

tiap relasi. 

Perencanaan bersama Berbasis transaksi Terus menerus/berkelanjutan 

Kompatibilitas terhadap 

filosofi organisasi 

Tidak relevan Kompatibilitas setidaknya 

terhadap hubungan/relasi kunci 

Luasnya basis 

pemasok/supplier 

Semakin besar akan 

meningkatkan persaingan dan 

penyebaran resiko 

Semakin sedikit akan 

meningkatkan koordinasi 

Peran kepemimpinan Tidak diperlukan Diperlukan untuk fokus pada 
koordinasi 

Jumlah pembagian 

resiko dan manfaat 

Resiko ditanggung sendiri Risiko dan manfaat dibagi untuk 

waktu jangka panjang 

Kecepatan operasi, 

informasi dan tingkat 

persediaan 

Berorientasi pada "Pergudangan 

(warehouse)", penyimpanan, 

safety stock terganggu oleh 

karena hambatan aliran aktivitas; 

terlokalisasi pada satu 

relasi/hubungan. 

Berorientasi pada "distribusi", 

orientasi interkoneksi antar 

aktivitas (kecepatan persediaan), 

Just In Time/JIT, respon cepat 

pada setiap relasi. 

2.2.3 Manajemen Rantai Pasok dalam Industri Konstruksi 

 Pendahuluan  

Konsep manajemen rantai pasok (MRP) pada sektor manufaktur memiliki perbedaan 

mendasar sehingga diperlukan modifikasi untuk membangun sebuah konsep yang 

relevan dengan konteks sektor konstruksi (Hatmoko, 2008). Karakteristik sektor 

konstruksi yang unik yakni kompleks, fragmentasi, temporal, dinamis, memerlukan 

ketersediaan sumber daya yang tepat waktu, tepat kualitas/kuantitas dan harga yang 



 

26 

 

sesuai. Untuk itu, seluruh ukuran proses dan kinerja manufaktur dapat digunakan juga 

sebagai pendekatan pada konstruksi (Ahmed et al., 2002). 

Ide munculnya RP pada suatu level industri konstruksi nasional lebih mudah 

dipahami apabila dilihat melalui sebuah organisasi ekonomi industri yang memiliki 

dua sistem organisasi dalam mencapai kesetimbangan (equillibrium) (Ellram, 1991). 

Sistem organisasi dapat dibagi berupa organisasi supply dan organisasi demand yang 

diringkas pada Gambar 2-6. Pola keseimbangan hubungan ini menjadi rantai 

hubungan yang selalu dinamis dan adaptif pada setiap pemenuhan produk, jasa, 

finansial dan informasi (Capacino, 1997 dalam McGeorge dan Palmer, 2002). 

 
Gambar 2-6. Organisasi Supply dan Organisasi Demand Industri Konstruksi (Capacino, 

1997 dalam McGeorge dan Palmer, 2002). 

Pada sisi kebutuhan atau organisasi demand (pemodal, developer, dan publik) 

membutuhkan produk konstruksi untuk memenuhi sarana dan prasarana infrastruktur 

sebagai syarat pertumbuhan ekonomi. Sedangkan pada sisi pasokan/organisasi supply 

akan memuat sejumlah rantai berupa kontraktor, subkontraktor dan pemasok yang 

akan menyajikan produk konstruksi. Kesiapan suatu organisasi supply sangat 

ditentukan oleh kapasitas produksi, sistem distribusi dan kemampuan untuk 

memperbaiki sistemnya, sehingga menjadi sebagai upaya untuk mengikuti setiap 

permintaan pada sisi demand.  

Kemampuan sisi organisasi supply menyediakan sumber daya, memerlukan 

dukungan manajemen yang terstruktur dan sistematis. Organisasi pada sisi ini akan 
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membentuk sistem rantai nilai yang akan memberi nilai tambah (value added) pada 

setiap produk. Besarnya produk yang dihasilkan disesuaikan dengan informasi 

kebutuhan yang diperoleh dari sisi organisasi demand dengan imbalan sejumlah dana. 

Pola ini akan menjadi siklus pertukaran yang terus menerus terjadi hingga tercapai 

kesetimbangan pada sistem ekonomi industri konstruksi. Namun kesetimbangan ini 

tidaklah terjadi dalam waktu yang singkat tetapi dalam jangka panjang sesuai kondisi 

dan keinginan para pihak.  

2.2.4 Struktur Rantai Pasok Industri Konstruksi 

Struktur industri akan semakin kompleks seiring dengan makin besarnya kapasitas 

pasar dan karakteristik organisasi industri tersebut. Tingkat konsistensi struktur dan 

perilaku RP tidaklah mudah dipahami dan tidak memiliki pola bentuk yang pasti 

sehingga dibutuhkan sebuah pemahaman sesuai konteks RP pembentuknya (London, 

2008). Lambert et al. (1998) dalam McGeorge dan Palmer (2002) menyederhanakan 

pemetaan struktur RP berupa keterlibatan berbagai pemasok sejak fase pengadaan, 

fase konstruksi hingga pemeliharaan serta peran pentingnya dalam dan mempengaruhi 

kekuatan operasionalisasi RP secara eksternal dan internal. Keterlibatan berbagai 

jenis pemasok turut mempengaruhi tingkat kompetisi di antara perusahaan dan 

kompetitornya sehingga akan berdampak pada perbaikan proses pengadaan dari hulu 

hingga hilir (Gambar 2-7.). 

Struktur pada Gambar 2-7. merupakan pengembangan dari Gambar 2-6. 

yaitu menyajikan dua sisi peta struktur organisasi supply/demand dan sisi 

horisontal/vertikal. Capacino (1997) dalam McGeorge dan Palmer (2002) 

menjelaskan bahwa peta ini memiliki struktur vertikal yang memuat kompetitor dan 

pada sisi horisontal, sejumlah tiers RP membentuk sejumlah rantai yang panjang dan 

pendek. Supplier dibagi menjadi dua tipe yakni production supplier dan in-use 

supplier. Pada sisi production supplier menggunakan supplier MPK untuk 

memproduksi bangunan baru sedangkan pada sisi in-use supplier menggunakan 

supplier MPK untuk pekerjaan rehabilitasi dan pemeliharaan bangunan. Kedua tipe 

supplier tersebut mengarah pada sisi berlawanan oleh karena perbedaan peran/fungsi 

dan dapat dikatakan penamaan yang sama untuk proses yang berbeda. Pada sisi 

vertikal, memuat sejumlah supplier pada setiap tingkatan/tiers dan berisi pemain 
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utama (focus) dan kompetitornya. Sedangkan klien berfungsi sebagai penentu jenis 

dan bentuk produk/jasa yang disediakan oleh pemain utama dan kompetitornya. 

 
Gambar 2-7. Peta Tipikal Struktur Rantai Pasok Proyek Konstruksi (McGeorge dan 

Palmer, 2002) 

Pada Gambar 2-8., sebagai penjelasan lebih lanjut lagi dari Gambar 2-7. 

tentang model yang merepresentasikan RPK pada proyek tunggal. Perspektif RPK ini 

disederhanakan dan sebagai tahapan lanjutan untuk menggambarkan pemahaman 

yang lebih akurat tentang RPK pada kondisi sebenarnya. Konsep multi proyek ini 

memperkenalkan klien utama yang diamati (kotak hitam) dan hanya melayani satu 

proyek tunggal. Pada sisi lain, klien pada kotak abu-abu yang melayani banyak proyek 

dan kotak putih yang memiliki peran yang sama tetapi tidak berhubungan dengan 

klien utama yang diamati. Potensi pembentukan jaringan suplai pada node (titik 

simpul) perusahaan dapat dengan mudah terbentuk sesuai pasar yang terbentuk 

melalui hubungan pengadaan dengan perusahaan lain. Struktur horizontal 

menggambarkan pihak- pihak yang terlibat dalam RPK dan jaraknya dari project 

client. Pada struktur vertikal yang menggambarkan sejauh mana kompetisi yang ada 

dalam satu kelompok pihak dalam RP (tier). Fenomena cross-organizational terjadi 

pada anggota RP (kotak abu-abu) bahwa pemasok melayani bukan hanya satu klien 
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tetapi berbagai klien. Oleh karena itu, dengan banyaknya pemasok barang/jasa yang 

melayani berbagai kliennya maka bargaining power dari industri konstruksi terhadap 

pemasok tidak akan terlepas dari kondisi struktur dan perilaku pasar konstruksi yang 

menjadi bagian dari pasar ekonomi.  

 
Gambar 2-8. Struktur Organisasi Rantai Pasok Multi Proyek Industri Konstruksi (London, 

2004) 

Pada Gambar 2-9. mengindikasikan struktur channel RPK yang secara 

berurutan menyajikan perusahaan-perusahaan dalam industri pemasok sesuai jenis 

dan posisinya untuk berpartisipasi dalam mentransfer sumber daya pada 

penyelenggaraan konstruksi. Struktur ini menyajikan proses penyediaan 

komoditas/produk MPK dari hulu hingga hilir. Komoditas pasokan dari hulu dengan 

volume produksi masal yang tinggi sesuai jenis dan bentuknya akan disalurkan 

melalui berbagai channel distribusi dan bentuk volume yang lebih kecil. Namun 

demikian, setiap komoditas melalui jalur distribusi channel dari berbagai 

kewenangan/regulasi atau standar-standar dalam pengelolaan dan pembuatan 

kebijakan. Pada Gambar 2-10., struktur penyelenggaraan RP MPK mengarah pada 
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struktur pemasok overlaping atau tumpang tindih (Struktur The Alps). Pada struktur 

ini, industri pemasok MPK tidak hanya berdiri sendiri tetapi bersama industri 

pemasok terkait, sehingga untuk RP MPK juga memasok untuk RP pada industri 

lainnya atau dikenal dengan kondisi interlocking network sourcing. Pada tier pertama 

dan kedua kondisi overlaping/tumpang tindih proses pasokan masih belum terasa, 

namun pada tier ketiga overlaping akan terjadi oleh dua atau lebih lapisan/layer yang 

terkait. 

 
Gambar 2-9. Struktur Channel Rantai Pasok Konstruksi (London, 2004) 

Pemetaan struktur RP tersebut memberi gambaran siklus hidup bisnis industri 

konstruksi nasional dalam menyajikan produksi konstruksi yang melibatkan berbagai 

jenis pemasok. Struktur juga turut melibatkan structure channel pasar konstruksi 

berupa berbagai aktivitas kerja sama dengan nama yang berbeda-beda seperti kerja 

sama administrasi, pemasaran, hubungan transaksional dan kepemilikan. Namun 
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keberlangsungan pemasok dan organisasi channel dalam bisnis konstruksi sangat 

ditentukan oleh kompetitornya artinya setiap saat akan selalu muncul “pemain” baru. 

Kondisi ini membentuk struktur kompetisi yang dalam RP disebut marketing channel.  

 
Gambar 2-10. Struktur Alps Rantai Pasok Konstruksi (London, 2004) 

2.2.5 Pentingnya Mengadopsi Rantai Pasok Manufaktur pada Rantai Pasok 

Konstruksi 

Tuntutan efisiensi produksi dan pengurangan biaya proyek turut mempercepat 

mengembangkan model RP dalam mentransfer konsep RP manufaktur ke dalam 

sektor konstruksi. Namun demikian masih terdapat perbedaan secara substansi 

sehingga diperlukan penyesuaian dan penekanan nilai-nilai/konsep baru pada 

penerapan sektor konstruksi dan pada Tabel 2-4. diuraikan beberapa penekanan 

perbedaan mendasar. 

Tantangan lain yang juga dihadapi sektor konstruksi dikatakan oleh Green et al. 

(2005) jika pada manufaktur akan diperhadapkan pada tekanan globalisasi berupa 

iklim kompetisi, sementara sektor konstruksi cenderung mengalami fragmentasi dan 

terlokalisasi. Selanjutnya, apabila pertambahan porsi produksi pada manufaktur 

terjadi dalam skala produk yang kecil/besar dan produksi berulang. Sementara produk 

konstruksi didominasi sejumlah besar perusahaan kontraktor dengan produk hanya 

satu kali produksi dan diikuti oleh sejumlah sub kontraktor/sub spesialis dengan 

ketergantungan pada pekerjaan-pekerjaan mandiri. Untuk itu menurut Vrijhoef (2011) 

bahwa peluang mengadopsi konsep RP dapat meningkatan kinerja pelaksanaan 

proyek konstruksi yang semakin terfragmentasi. RP dapat menjadi solusi untuk 
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manajemennya sehingga menghasilkan produk konstruksi yang efisien dan efektif 

dalam waktu yang terbatas. 

Tabel 2-4. Perbedaan Sistem Rantai Pasok dalam Manufaktur dan Konstruksi (Azambuja 
dan O'Brien, 2009) 

Karakteristik RP Manufaktur RP Konstruksi 

Struktur Tingginya konsolidasi. 

Tingginya hambatan untuk masuk. 

Lokasi yang menetap. 

Tingginya ketergantungan. 

Didominasi pasar global. 

Tingginya fragmentasi. 

Rendah hambatan untuk masuk. 

Lokasinya sementara/transient. 

Rendahnya ketergantungan. 

Didominasi pasar lokal. 

Aliran 

informasi 

Sangat terintegrasi. 

 

Sangat terbagi. 

Cepat. 
Alat MRP (Material requirements 

planning) (perencanaan dan 

penjadwalan pabrik, pengadaan, 

perencanaan RP). 

Dibuat berulang, beberapa kali di antara 

perdagangan. 

Kurang berbagi di antara perusahaan. 

Lambat. 
Kurangnya alat teknologi informasi (TI) 

untuk mendukung RP (tidak ada data riil 

dan integrasi alur kerja). 

Kolaborasi Hubungan jangka panjang. 

Pembagian keuntungan dan insentif. 

Dalam praktek selalu terdapat hubungan 

yang bertentangan (adversarial 

relationship). 

Permintaan 

produk 

banyak ketidakpastian (musiman, 

persaingan, inovasi) dibutuhkan 

metode peramalan canggih 

Kurangnya ketidakpastian (karena 

jumlah material diketahui setelah ada 

/kemajuan pekerjaan). 

Variabilitas 

produksi 

Lingkungan automatisasi yang tinggi 

(mesin, robot), standardisasi, rute 

produksi terdefinisikan. 

-> variabilitas yang lebih rendah. 

Ketersediaan tenaga kerja dan 

produktivitas, peralatan, lingkungan 

terbuka (cuaca), kurangnya standardisasi 

dan toleransi dalam manajemen, 

ketersediaan ruang, arus material dan 
perdagangan yang kompleks  

-> tingginya variabilitas 

Penyangga 

(buffering) 

Memiliki model inventarisasi 

(Economic Order Quantity-EOQ dan 

persediaan pengaman). 

Tidak memiliki model persediaan. 

Persediaan ada di lokasi untuk 

mengurangi risiko. 

Menggunakan floats dalam penjadwalan. 

Kapasitas 

perencanaan 

Perencanaannya secara aggregat. 

Memiliki model optimasi. 

Perencanaannya independen. 

Kapasitas asumsi yang tak terbatas.  

Pendekatan yang reaktif (tanggap 

terhadap situasi yang tak terduga, 

misalnya, lembur). 

 

Memahami konsep RP pada sebuah industri tidak terlepas dari persoalan kultur 

yang terbentuk pada industri tersebut. Seperti dikatakan oleh Brockmann dan Birkholz 

(2006) bahwa kulturlah yang akan membedakan dan menjadi ciri khas sebuah 

organisasi, manajemen dan teknologi di antara industri-industri lainnya. Oleh karena 

itu, singkatnya bahwa penerapan RP pada industri konstruksi sebenarnya sebagai 

adaptasi proses menanamkan kultur manufaktur pada industri konstruksi. Walaupun 

dihadapkan oleh tantangan yang dikatakan oleh Perdomo-Rivera (2004) bahwa 
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industri konstruksi pada dasarnya sangat resisten terhadap perubahan dan memiliki 

sebuah tipikal perilaku dengan analogi “if it is not broken, don’t fix it”. Artinya 

seringkali ditemukan beberapa kesulitan dalam menerapkan konsep, apalagi inovasi 

atau perubahan yang mempengaruhi kinerja dan adaptasi terhadap teknologi 

konstruksi baru. 

Pada kesempatan yang lain disarankan oleh Riley dan Clare-Brown (2001) 

bahwa dalam mentransfer alat dan perlengkapan manajemen dari suatu industri ke 

industri lainnya terkadang tidaklah memungkinkan jika tanpa desain ulang konsep 

dasarnya. Konsep kultur dalam konstruksi berupa “kultur proyek” sedangkan dalam 

manufaktur berupa “kultur perusahaan”. Pendapat yang sama, McCrary et al. (2006) 

menyarankan untuk tidak terlalu menekankan atau menyederhanakan perbandingan 

tersebut karena sebenarnya manufaktur lebih didominasi oleh “proses” sedangkan 

konstruksi lebih didominasi oleh “proyek”. Sehingga solusinya diharapkan diperoleh 

pendekatan “proses” dalam proyek konstruksi sebagai bentuk adaptasi “kultur 

perusahaan” dalam sektor konstruksi. Diperkuat lagi oleh Siang dan Yih (2012) 

bahwa kedua metode manajemen dan pendekatannya hampir sama sehingga 

pembedanya pada penggunaan yang sesuai relevansi, kebutuhan dan efektifitasnya.  

2.2.6 Integrasi Manajemen Rantai Pasok Konstruksi 

 Pentingnya Integrasi Manajemen Rantai Pasok 

Persoalan mendasar dalam mengadopsi RP ke sektor konstruksi yaitu fragmentasi dan 

tuntutan fundamental yang dihadapi berupa perubahan kultur proyek ke kultur proses. 

Oleh karenanya sangat dibutuhkan integrasi pada semua proses konstruksi 

berdasarkan konsep-konsep yang diadopsi dari prinsip-prinsip RP manufaktur. 

Sebenarnya, keseluruhan usaha ini sebagai langkah strategis merebut pasar dalam 

kompetisi saat ini. Karena paradigma kompetisi bisnis (termasuk bisnis konstruksi) 

abad ke-21 telah berubah, menurut Cristopher (2011) paradigma kompetisi bukan lagi 

antar perusahaan tetapi antar RP. Maka tidak ada pilihan lain bagi bisnis konstruksi 

dimasa yang akan datang untuk tidak menguasai RP pada proses bisnisnya. Perkuatan 

integrasi dalam RP menjadi pilihan yang penting di dalam mentransformasi berbagai 

bentuk korporasi yang longgar menuju pada level kesatuan yang lebih stabil atau 

tingkat sinkronisasi yang lebih tinggi di antara kemitraan dalam RP (Hertz, 2006). 

Bentuk integrasi tersebut dengan melibatkan seluruh aktivitas dalam sistem organisasi 



 

34 

 

tetapi seluruh pemasok, produsen, distributor berintegrasi bersama dari hulu hingga 

hilir (Boon-itt dan Paul, 2005).  

Syarat yang diajukan dalam integrasi menurut Anatan dan Ellitan (2008) dan 

Frohlich dan Westbrook (2001) yakni: 

1) Integrasi aliran fisik material di antara supplier, perusahaan dan pelanggan. 

2) Integrasi teknologi informasi dan arus data dari pelanggan ke supplier. 

Sedangkan menurut Bowersox et al. (2000) dan Stank et al. (2001) dalam Boon-itt 

dan Paul (2005) pada studi lainnya integrasi RP dapat dilalui dalam enam area kritis 

yakni : 

1) Integrasi pelanggan. 

2) Integrasi internal. 

3) Integrasi pemasok. 

4) Integrasi teknologi dan perencanaan. 

5) Integrasi ukuran/pengukuran. 

6) Integrasi hubungan. 

 Peluang dan Tantangan Integrasi Rantai Pasok 

Manfaat integrasi RP akan membuka ruang bagi proses produksi yang lebih singkat, 

pengurangan biaya, meningkatnya minat konsumen dan memperkuat kemampuan 

perencanaan (Lan dan Unhelker, 2006). Namun demikian, integrasi RP tidaklah 

mudah karena dihadapkan pada beberapa isu terkait kegagalan sebuah organisasi 

mengintegrasikan RP sebagai berikut: 

- Fokus sistem transaksi dalam mengelola RP. Organisasi terkadang tidak 

menggunakan cara pandang strategik untuk manfaatkan sistem integrasi RP tetapi 

hanya fokus pada sistem transaksi. 

- Kegagalan untuk mendahului melakukan perubahan di dalam proses bisnis. 

Kebanyakan integrasi RP hanya berfokus pada aspek teknis sedangkan efek dari 

perubahan pada proses bisnis diabaikan. Organisasi hanya mengharapkan staf 

atau anggotanya untuk menerima perubahan atau menyesuaikan kerangka kerja 

yang sudah ada. 

- Kegagalan untuk memahami persoalan geografis/spasial, hubungan dan 

pertimbangan lingkungan bisnis di antara pembeli pemasok.  
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- Kegagalan untuk mengidentifikasi secara akurat biaya dan manfaat dari 

pelaksanaan integrasi RP. 

- Kemampuan yang tidak mencukupi. Pelaksanaan dan dukungan integrasi RP 

dapat lebih kompleks dari yang direncanakan sehingga dibutuhkan sumber daya 

yang mutakhir dan pelaksanaan yang bertahap. Namun, pada kenyataannya 

selama fase perencanaan dan analisis implementasi proyek, organisasi proyek 

gagal mengapresiasi tingkat kompleksitas komponen yang terlibat sehingga 

menghasilkan kekurangan sumber daya yang signifikan. 

Untuk mengantisipasi kegagalan tersebut, maka beberapa pengalaman dari 

beberapa negara yang telah berhasil menerapkan integrasi RP pada skala makro atau 

negara. Beberapa tindakan untuk mengatasi potensi berupa tantangan, ancaman dan 

peluang pada kondisi RP yang terus menglobal dapat dijadikan contoh untuk ditiru 

(Easton dan Bing, 2002; Lee, 2006).  

a) Tantangan 

Persoalan yang ditemui dalam mengintegrasikan RP dalam aktivitas bisnis dan 

teknologi telah membedakan/mengkontraskan di negara-negara Asia, Amerika 

utara dan Eropa pada kondisi global. Tabel 2-5. menyajikan perbandingan 

skenario dan tantangan operasional RP di dua belahan benua. 

b) Peluang 

Easton dan Bing (2002) mengusulkan lima peluang yang dilakukan secara 

bertahap atau bahkan secara bersamaan dalam integrasi RP. Pada Gambar 2-11. 

menyajikan lima peluang integrasi dalam RP yakni:  

1) Menstrategiskan RP.  

2) Meningkatkan fungsi proses. 

3) Mengintegrasikan sistem perusahaan dengan aplikasi teknologi. 

4) Memaksimalkan fungsi sumber daya yang ada. 

5) Mentranformasikan RP. 
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Gambar 2-11. Peluang Integrasi Rantai Pasok di Asia (Easton dan Bing, 2002) 

Tabel 2-5. Skenario dan Tantangan dalam Rangka Mendesain Rantai Pasok yang 

Terintegrasi (Easton dan Bing, 2002; Lee, 2006) 
Tantangan Asia Amerika Utara dan Eropa 

Mentalitas manusia 
dan kultur 

mindsetnya 

- Kepercayaan untuk mendesain 
RP yang terintegrasi berupa 

pembagian informasi dan 

kolaborasi masih menjadi 

kendala utama. 

- Mentalitas dalam bermitra masih 

rendah, karena cara pandang 

terhadap kompetisi masih 

memegang peranan utama di 

Asia. 

- Bermitra dan berkolaborasi telah 
dipraktekkan di dalam kalangan 

bisnis, produsen, dan pelanggan. 

- Tantangannya untuk memperluas 

kemitraan di Asia. 

Skill MRP - Kurangnya bakat mendesain RP 

dan masih perlu waktu untuk 

belajar. 

Keterampilan desain RP yang 

sangat baik dan sistem pendidikan 

yang terstruktur dengan baik. 

Model Organisasi 
dan Perencanaan 

- Sebagian besar perusahaan di 
Asia adalah perusahaan 

konglomerat dan mendominasi 

pangsa pasar yang besar. 

- Bisnis dimiliki oleh keluarga 

dan pengambilan keputusan 

secara hirarki. 

- Menurunkan perusahaan dengan 
model konglomerat. 

- Mengadopsi model outsourcing 

untuk merampingkan bisnis dan 

berbiaya hemat. 

Kompleksitas RP - Kondisi regulasi dan pasar, 

seperti tarif, telah menyebabkan 

kompleksitas dalam 

jaringan RP. 

- Saluran distribusi multi-layer. 

- Jaringan distribusi dan RP sangat 

sederhana dan berkembang dengan 

baik. 

Infrastruktur dan 

Teknologi 

informasi 

- Transportasi dan infrastruktur 

logistik yang buruk pada negara 

berkembang seperti Indonesia. 
- Tantangan dalam kesiapan 

teknologi informasi, pada 

beberapa negara Asia Tenggara 

bahkan belum memiliki 

sambungan LAN (Local Area 

Network) dan sistem ERP. 

- Memiliki transportasi yang baik, 

pelabuhan, dan infrastruktur 

logistik. 
- Memerlukan perluasan SRP 

menjadi model perusahaan yang 

adaptif dan terhubung dengan SRP 

global. 

 

 Integrasi Rantai Pasok Pada Sektor Konstruksi 

Vrijhoef dan De Ridder (2007) menyebutkan bahwa industri konstruksi memiliki 

sebagai industri yang kompleks dan memiliki demografi industri yang memuat 
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organisasi SMEs (small and medium-size enterprises) yang terlibat dalam konfigurasi 

RP. Kompleksnya gambaran sistem suatu industri konstruksi dapat disederhanakan 

melalui perspektif dua sisi yakni sisi demand system dan sisi supply sistem. Pada sisi 

demand system terdapat aktivitas value for money, yaitu suatu usaha menyediakan 

dana/uang untuk ditukar/diperoleh sejumlah produk/layanan konstruksi dan produk 

tersebut senilai uang yang dapat disediakan. Sedangkan pada sisi supply system 

terdapat aktivitas money for value, yaitu suatu usaha penyediaan produk/layanan 

konstruksi terbangun oleh sejumlah pihak senilai uang yang disediakan (Gambar 

2-12.). 

 
Gambar 2-12. Sistem Konstruksi Demand dan Supply (Vrijhoef dan De Ridder, 2007) 

Proses pertemuan supply system dan demand system sebagai proses pembentukan 

fasilitas terbangun (built environment) dapat dikatakan sebagai usaha integrasi dalam 

industri konstruksi. Pada saat yang sama, integrasi yang terbangun pada industri 

konstruksi sebenarnya juga dapat dikatakan sebagai integrasi pada keseimbangan 

sistem ekonomi dan pada kenyataannya sebagai bagian dari suatu sistem 

perekonomian nasional. Secara singkat dapat dikatakan bahwa integrasi pada sektor 

konstruksi menjadi usaha untuk membangun integrasi pada suatu sistem 

perekonomian. 

2.2.7 Proses Membangun Sebuah Rantai Pasok Industri Konstruksi 

Dalam mengembangkan suatu RP pada suatu industri konstruksi memerlukan cara 

pandang yang multi persepektif. Untuk membangun konsep RP pada penyelenggaraan 

MPK nasional maka sebagai pembanding aka disajikan cara membangun RPK yang 

ditawarkan oleh Vrijhoef (2011). Penggunaan empat perspektif teoritis tata kelola RP 

Fasilitas 

terbangun

Sosial

Pemerintah

Stakeholder

Owner Klien

Pemodal
Pengguna

Pemegang

saham

Arsitek

Kontraktor
Engineer

Subkontraktor

Supllier
Industri 

material

Konsultan

Developer 

proyek

Broker 

properti

Money
for

value

Value
for

money



 

38 

 

dapat membantu memetakan kondisi eksisting penyelenggaraan MPK nasional. 

Keempat perspektif tersebut berupa perspektif ekonomi, organisasi, produksi, dan 

sosial dan disajikan dalam Gambar 2-13. 
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Gambar 2-13. Perspektif Empat Teori Tata Kelola dalam RPK (Vrijhoef, 2011). 

 Meski terkadang sebuah perspektif tunggal sudah cukup untuk memahami 

sebuah aspek tunggal RP, namun luasnya interaksi dan frekuensi yang berulang di 

antara organisasi perusahaan dan manusia yang terkait dalam RP sehingga 

memerlukan cara pandang multi persfektif untuk melihat berbagai aspek agar lebih 

komprehensif. Keempat perspektif dijelaskan sebagai berikut : 

1) Perspektif ekonomi: segala proses sehubungan dengan aspek ekonomi dalam 

aktifitas RPK, beberapa proses tersebut yaitu informasi harga, posisi tawar 

harga dan keputusan mengenai harga, kebijakan harga dan penetapan harga, 

negosiasi dan monitoring harga. 

2) Perspektif produksi: segala proses produksi yang mengacu pada lean 

production, dalam rangka meminimalisasi biaya produksi dengan cara 

meminimalisasi waste dan aktifitas-aktifitas yang tidak memberi nilai tambah 

(value added) pada sistem produksi. 

3) Persfektif organisasi: segala bentuk koordinasi antar jaringan organisasi 

dengan berbagai strategi jaringan. Dalam konteks organisasi industri 
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kontemporer telah mengalami pergeseran paradigma dari interprise menuju 

extraprise atau dengan kata lain akan terjadi persaingan antar RP. 

4) Perspektif sosial: memuat persoalan sosial tentang kebutuhan koordinasi dan 

kerjasama dalam RP berupa kebutuhan komitmen, komunikasi dan budaya di 

antara manusia. Aspek ini menjadi penting karena sebuah RP ketika 

diterapkan pada suatu tempat belum tentu akan memberi hasil yang sama 

ditempat lain, kondisi ini tentunya terjadi karena persoalan lingkungan sosial 

yang berbeda. 

Peran teori tata kelola ini akan dijadikan acuan untuk mendeduksi bangunan 

teori tentang kajian kondisi existing RP penyelenggaraan konstruksi nasional. Kondisi 

penerapan RPK dapat mengadopsi pelaksanaan sistem RPK melalui penerapan best 

practice di negara lain melalui perspektif ekonomi, organisasi dan produksi. 

Implementasi tersebut tentunya tidak sepenuhnya sesuai karena perbedaan kultur dan 

tata nilai dalam negara Indonesia dibandingkan negara lainnya, selanjutnya kultur dan 

tata nilai dalam konteks suatu bangsa dapat berbeda antara satu wilayah dengan 

wilayah lain. 

2.3 Manajemen Rantai Pasok Sebagai Konsep yang Lebih Luas dari Logistik 

dan Distribusi 

2.3.1 Perbedaan dan Persamaan Rantai Pasok, Logistik dan Distribusi 

Bisnis logistik merupakan kegiatan yang unik karena sebagai kegiatan tertua sekaligus 

kegiatan termuda. Tertua karena kegiatan logistik sudah ada sejak manusia ada dan 

sebagai upaya untuk memenuhi keutuhan dan keberlangsungan hidupnya. Disebut 

termuda, karena bisnis manajemen logistik baru muncul dan diperhitungkan sejak 

tahun 1950, setelah terjadi perubahan dalam kegiatan logistik terkait perpindahan 

manusia. Pada awalnya kegiatan logistik terpisah-pisah dan menjadi kegiatan terpadu 

dengan sistem manajemen terpadu dan dianggap termuda dari ilmu pemasaran, 

keuangan dan operasional (Siagian, 2007). Logistik menurut Siagian (2007) dan 

Cristopher (2011) adalah bagian dari proses rantai suplai yang berfungsi 

merencanakan, melaksanakan, mengontrol secara efektif, efisien proses pengadaan, 

pengelolaan, penyimpanan barang (setengah jadi dan jadi), pelayanan, dan informasi 

mulai dari titik awal (point of origin) hingga titik konsumsi (point of consumption) 
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dengan tujuan memaksimalkan profit, efektifitas biaya dan memenuhi kebutuhan 

konsumen.  

Lebih lanjut, menurut Waters (2003) Logistik bertanggungjawab untuk 

mengalirkan material melalui sebuah RP dan fungsi ini disebut manajemen rantai 

pasok (MRP). Berbagai berpendapat bahwa pemahaman logistik agak sempit dan 

menekankan pada pergerakan dalam satu organisasi, sedangkan MRP berpandangan 

yang lebih luas dari sekedar dari pergerakan dalam organisasi tersebut. Selain itu, 

beberapa istilah terkait logistik dan sering diartikan serupa yakni manajemen logistik, 

bisnis logistik, manajemen distribusi, manajemen material. Kadang-kadang kita harus 

berhati-hati untuk merujuk istilah ini karena logistik hanya mengacu pada salah satu 

bagian RP karena aktifitasnya agak berbeda. Tujuan yang umum dalam logistik yakni 

menggerakkan barang/material dari, melalui dan keluar dari perusahaan/organisasi 

seefisien mungkin dan berkontribusi agar aliran berjalan seefisien mungkin sepanjang 

RP. Pada sektor konstruksi, Vidalakis et al. (2011) berpendapat bahwa manajemen 

logistik mengadopsi dua pendekatan utama, pertama logistik yang berfokus pada 

lingkup/lingkungan proyek dan bertujuan untuk meningkatkan kinerja proyek 

konstruksi melalui efisiensi penanganan material dan penjadwalan pengiriman. 

Kedua, pendekatan yang menganggap berbagai eselon/jaringan pemasok yang 

mendukung/berperan dalam pekerjaan proyek dalam RP untuk meningkatan interaksi 

di antara pemasok dan konsumen. 

Secara komprehensif Bahagia (2012) menjelaskan bahwa konektivitas erat 

kaitannya dengan RP, sedangkan distribusi dan logistik merupakan bagian dari RP. 

Sejak diperkenalkan pada era 1980an, RP lebih dipahami sebagai logistik yang sudah 

dikenal seiring dengan peradaban manusia. Sebenarnya ketiga istilah tersebut 

memiliki persamaan dan memiliki sejumlah perbedaan, baik dalam obyek, ruang 

lingkupnya, dan fokusnya sebagaimana disajikan secara skematis pada Gambar 2-14. 

Persamaannya ketiga istilah tersebut adalah pada aliran barang, informasi dan 

dana dari suatu titik awal (origine) ke titik tujuan (destination), serta ketiganya terkait 

dengan : 

1) Pengadaan, berfokus pada pasokan bahan baku ke produksi, termasuk bagaimana, 

kapan dan dari lokasi mana. 
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2) Produksi, berfokus pada proses konversi bahan baku yang telah dipasok ke 

produk jadi. 

3) Penyaluran, berfokus untuk memastikan produk jadi dapat sampai ke konsumen 

melalui jaringan distributor, gudang dan pengecer yang terorganisasi.  

Sementara perbedaannya dapat diidentifikasi pada luas cakupannya. Sistem 

distribusi lebih berfokus pada pengantaran barang jadi dari produsen ke konsumen 

dan sistem logistik lebih menekankan aliran barang dari pemasok, pabrik sampai 

konsumen. Sedangkan RP cakupannya lebih luas yaitu mulai dari jaringan pemasok 

bahan baku, jaringan pabrikan, jaringan distribusi sampai ke konsumen akhir. 

Dengan demikian, logistik merupakan bagian dari RP, dan distribusi merupakan 

bagian dari logistik.  

 
 Rantai Pasok Logistik Distribusi 

Obyek Bahan Baku 

Barang ½ jadi 

Barang Jadi 

Bahan Baku 
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Fokus Aliran Barang Aliran Barang Penghantaran Barang 

Gambar 2-14. Ilustrasi Rantai Pasok, Logistik dan Distribusi (Bahagia, 2012) 

Keunggulan konsep MRP dibanding manajemen logistik adalah 

kemampuannya mengelola aliran barang atau produk dalam suatu rantai suplai. 

Dengan kata lain, konsep MRP mengaplikasikan bagaimana suatu jejaring kegiatan 

produksi dan distribusi dari suatu perusahaan dapat bekerja sama untuk memenuhi 

tuntutan konsumen akhir. Tujuan utama dari MRP adalah: penyerahan/pengiriman 

produk secara tepat waktu demi memuaskan konsumen, mengurangi biaya, 

mengurangi waktu, dan meningkatkan kinerja dari seluruh anggota mata rantai pasok 

(Hatmoko, 2008; London, 2008 dan Vrijhoef, 2011). Pada sisi hulu, logistik berfungsi 

untuk mengadakan material atau bahan baku yang diperlukan untuk proses produksi, 
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dan di sisi hilir, logistik berfungsi menyimpan barang jadi dan menyalurkannya ke 

konsumen. Kegiatan logistik pada sisi hulu sering disebut sebagai kegiatan pengadaan 

(procurement), sedangkan kegiatan logistik pada sisi hilir sering disebut sebagai 

distribusi (distribution) (Bahagia, 2000). 

2.3.2 Keterkaitan Dokumen MP3EI, Sistem Logistik Nasional (Sislognas) dan 

Rantai Pasok Penyelenggaraan Material dan Peralatan Konstruksi 

Sebagai negara yang sedang berkembang, Indonesia berkeinginan untuk menjadi 

negara maju. Oleh karena itu diperlukan sebuah kebijakan akselerasi dan perluasan 

pembangunan ekonomi. Maka pemerintah mengeluarkan program pembangunan 

ekonomi nasional yang tertuang dalam dua Peraturan Presiden (Perpres) yaitu Perpres 

32 Tahun 2011 tentang “Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan 

Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025” dan Perpres No. 26 Tahun 2012 tentang 

“Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional”.  

 Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi (MP3EI) 

Dalam rangka pencapaian visi pembangunan nasional yang tertuang dalam Undang-

Undang No. 17 tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 

2005 – 2025, maka visi Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 

adalah “Mewujudkan Masyarakat Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur”. 

Maka salah satu langkah strategis dengan mengeluarkan program MP3EI atau 

percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi diharapkan akan menempatkan 

Indonesia sebagai negara maju pada tahun 2025 dengan pendapatan per kapita yang 

berkisar antara USD 14.250 – USD 15.500 dengan nilai total perekonomian (PDB) 

berkisar antara USD 4,0 – 4,5 triliun. Untuk mewujudkannya diperlukan pertumbuhan 

ekonomi riil sebesar 6,4% – 7,5% pada periode 2011 – 2014, dan sekitar 8,0 – 9,0 

persen pada periode 2015 – 2025.  

Pertumbuhan ekonomi ini akan dibarengi oleh penurunan inflasi dari sebesar 

6,5 persen pada periode 2011 – 2014 menjadi 3,0 persen pada 2025. Kombinasi 

pertumbuhan dan inflasi ini akan mencerminkan karakteristik negara maju 

(Kemenkoekonomi, 2011). Pengembangan Masterplan Percepatan dan Perluasan 

Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dilakukan dengan pendekatan terobosan 

(breakthrough) dan bukan “Business As Usual”. MP3EI berguna untuk  mendorong 
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terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, berimbang, berkeadilan dan 

berkelanjutan. Masterplan ini memiliki dua kata kunci, yaitu percepatan dan 

perluasan (Kemenkoekonomi, 2011). Strategi pelaksanaan MP3EI dilakukan dengan 

mengintegrasikan 3 (tiga) elemen utama yaitu:  

1) Mengembangkan potensi ekonomi wilayah di 6 (enam) Koridor Ekonomi (KE) 

Indonesia, yaitu: KE Sumatera, KE Jawa, KE Kalimantan, KE Sulawesi, KE 

Bali–Nusa Tenggara, dan KE Papua–Kepulauan Maluku. 

2) Memperkuat konektivitas nasional yang terintegrasi secara lokal dan terhubung 

secara global (locally integrated, globally connected).  

3) Memperkuat kemampuan SDM dan IPTEK nasional untuk mendukung 

pengembangan program utama di setiap KE. 

Untuk mendukung pengembangan Kegiatan Ekonomi Utama, telah 

diindikasikan nilai investasi sehingga fokus dan tolak ukur investasi ekonomi pada 

keenam KE pada sektor infrastruktur semakin jelas dan berkeadilan sebesar sekitar 

IDR 4.013 Triliun (Kemenkoekonomi, 2011). Dari jumlah tersebut, pemerintah akan 

berkontribusi sekitar 13% dalam bentuk pembangunan infrastruktur dasar (jalan, 

pelabuhan laut, pelabuhan udara, rel kereta dan pembangkit tenaga listrik) sedangkan 

sisanya diupayakan akan dipenuhi dari swasta maupun BUMN dan campuran. Rincian 

indikasi investasi kegiatan ekonomi utama pada 6 KE dan investor disajikan pada 

Tabel 2-6., Gambar 2-15., Gambar 2-16., dan Gambar 2-17. Indikasi investasi 

diimplementasikan dalam 389 buah proyek yang tersebar diseluruh Indonesia dan 

secara detail rincian investasi detail sesuai jenis infrastruktur dukungan penguatan 

konektivitas nasional. Sedangkan total indikasi investasi infrastruktur Rp. 1.786 

trilyun yang disajikan pada Gambar 2-17. berupa investasi pada infrastruktur jalan, 

pelabuhan, power dan energi, bandara, rel kereta, utilias air, telematika dan 

infrastruktur lainnya (Kemenkoekonomi, 2011). 

Total indikasi investasi pada enam KE yakni Rp. 4.013 Trilyun dan investasi 

ini sesuai dengan tujuan MP3EI pada tahun 2025. Penyebaran nilai indikasi investasi 

masih didominasi di kawasan Indonesia bagian barat-KIB (Sumetara, Jawa dan 

Kalimantan) dibandingkan Indonesia bagian timur-KIT (Sulawesi, Bali Nusra, Papua-

Maluku). Kondisi investasi untuk setiap KE memiliki jumlah yang berbeda, pulau 

Jawa masih mendominasi nilai investasi (32%) dengan jumlah proyek 92 sedangkan 
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pulau Sumatera mendominasi jumlah proyek 113 dengan nilai investasi 18%. Nilai 

investasi di pulau Kalimatan masih lebih besar (24%) dari pulau Sumatera tetapi 

dengan jumlah proyek yang lebih sedikit (58). Pada KE di bagian timur Indonesia 

(Sulawesi, Bali Nusra, Papua-Maluku) jumlah total nilai indikasi investasi hanya 26% 

atau sepertiga dari total investasi. Padahal di KIT memiliki karakteristik wilayah 

kepulauan dengan jumlah proyek yang jumlahnya banyak (KE Papua-Kep. Maluku 

sama dengan KE Kalimantan). Secara umum nilai indikasi investasi MP3EI 

memberikan gambaran keberagamanan nilai indikasi investasi, jumlah proyek dan 

penyebaran proyek sangat memerlukan mobilitas sumber daya proyek konstruksi 

efisien dan efektif. 

Tabel 2-6. Indikasi Investasi di Masing-Masing Koridor Ekonomi dan Kawasan 
(Kemenkoekonomi, 2011) 

Koridor 

Ekonomi 

Pembagian 

Kawasan 

Nilai Indikasi 

Investasi Proyek  

(IDR Trilyun) 

Persen Investasi 

Per Koridor 
Jumlah Proyek 

Sumatera Kawasan 

Indonesia 

bagian 

Barat 

714  

2.949  

18% 

73% 

113 

263 

(68%) 
Jawa 1.290  32% 92 

Kalimantan  945  24% 
58 

Sulawesi 
Kawasan 

Indonesia 

bagian 
Timur 

309  

1.064  

8% 

27% 

45 

126 

(32%) 

Bali-Nusa 

Tenggara 133  3% 
23 

Papua-Kep. 
Maluku 622  15% 

58 

Total 6 koridor   4.013   100%   389  100% 

 
Gambar 2-15. Jumlah Indikasi Investasi di Masing-Masing Koridor Ekonomi 

(Kemenkoekonomi, 2011) 
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Gambar 2-16. Nilai Persentase Indikasi Investasi Berdasarkan Investor (Kemenkoekonomi, 

2011) 

 
Gambar 2-17: Breakdown Indikasi Investasi untuk Investasi Infrastruktur dalam 

Mendukung MP3EI (Kemenkoekonomi, 2011) 

 Sistem Logistik Nasional (Sislognas) 

Langkah strategis kedua MP3EI berupa penguatan konektivitas nasional dengan 

mengintegrasikan 4 (empat) komponen kebijakan nasional yang terdiri dari:  

1) Sistem logistik nasional (Sislognas);  

2) Sistem transportasi nasional (Sistranas);  

3) Rencana tata ruang wilayah (RTRW); dan  

4) Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi (ICT).  

Langkah-langkah strategis yang sudah diambil oleh karena mengingat potensi 

kekayaan Indonesia yang dianugerahi kekayaan alam melimpah dan komoiditas 

strategis. Selain itu, posisi komersial Indonesia sebagai “supply side” yaitu penyuplai 

kekayaan sumber daya alam bagi industri-industri, sekaligus sebagai pasar besar 

“demand side” dalam supply chain global dengan potensi jumlah penduduk yang 
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besar (Kemenkoekonomi, 2008). Namun demikian Indonesia masih dihadapkan pada 

berbagai persoalan yang menurut World Bank (2007) berupa : 

1) Biaya distribusi dan tranportasi nasional yang tinggi. 

2) Disparitas harga pada daerah perbatasan dan terpencil yang masih tinggi. 

3) Fluktuasi harga dan kelangkaan stok kebutuhan bahan pokok masyarakat. 

4) Ekonomi biaya tinggi karena praktek KKN pengadaan dan distribusi di sektor 

publik.  

Ditambah lagi, indikasi rendahnya kinerja logistik Indonesia dipaparkan pada 

survei Indeks Kinerja Logistik (Logistics Performance Index/LPI) oleh Bank Dunia 

pada tahun 2007 yang menempatkan Indonesia pada peringkat ke-43 dari 150 negara 

yang di survei, di bawah Singapura (urutan ke-1), Malaysia (urutan ke-27) dan 

Thailand (urutan ke-31). Pada survei tersebut juga terungkap bahwa indeks biaya 

logistik domestik Indonesia berada pada urutan ke-93. Kondisi ini menunjukkan 

bahwa biaya yang dikeluarkan pelaku usaha dalam mendistribusikan produknya di 

pasar dalam negeri lebih tinggi dibandingkan dengan biaya logistik di luar negeri 

(World Bank, 2007).  

Sementara itu, Pada survei yang lainnya yang dilakukan oleh World Economic 

Forum (2010-2011) tentang Global Competitiveness Index (GCI), menempatkan 

Indonesia pada urutan ke-44 dari 139 negara dan posisi ini berada di bawah Thailand 

(38), Malaysia (26) dan Singapura (3) (WEF, 2010). Kondisi ini menandakan bahwa 

posisi Indonesia semakin melorot dan semakin tertinggal bahkan oleh negara tetangga 

kita. Walau demikian menurut Nofrisel (2011), kedua indeks tersebut bukan satu-

satunya parameter dan bahkan beberapa kalangan meragukan validitas pengukuran 

dan objektifitasnya. Akan tetapi karena lembaga yang mengeluarkan merupakan 

lembaga resmi dunia dan diakui sebagian besar bangsa dan berpengaruh sehingga 

implikasinya tidak dapat dianggap remeh dan dapat dijadikan masukan bagi 

pengambil kebijakan. 

Oleh karenanya, perbaikan sektor sislognas sangat memerlukan kejelasan visi, 

misi, tujuan dan strategi logistik nasional dalam rangka perbaikan pembangunan. 

Untuk maksud ini maka pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang 

Perekonomian (Kemenkoekonomi) menginisiasi penyusunan Sistem Logistik 

Nasional (Sislognas) yang tertuang dalam Peraturan Presiden No 26 Tahun 2012. 
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Rumusan visi yang dibangun dalam Sislognas diimplementasikan berdasarkan 

keterwakilan karakter unik negara Indonesia antara lain berupa : 

1) Cita-cita pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menciptakan 

masyarakat yang adil dan makmur. 

2) Posisi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar dan luas dengan 

keanekaragaman sumberdaya alam dan sumberdaya hayati. 

3) Potensi Indonesia sebagai pemasok (“supply side”), sekaligus konsumen 

(“demand side”), dalam RP global.  

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka Visi Logistik Indonesia 2025 

dirumuskan sebagai berikut: “Terwujudnya Sistem Logistik yang terintegrasi secara 

lokal, terhubung secara global untuk meningkatkan daya saing nasional dan 

kesejahteraan rakyat (locally integrated, globally connected for national 

competitiveness and social welfare)”. Untuk menerjemahkan visi tersebut akan 

bertumpu pada 6 (enam) faktor penggerak utama terkait yaitu:  

1) Komoditas penggerak utama. 

2) Pelaku dan penyedia jasa logistik. 

3) Infrastruktur transportasi. 

4) Teknologi informasi dan komunikasi. 

5) Manajemen sumber daya manusia. 

6) Regulasi dan kebijakan.  

Selanjutnya, keenam faktor penggerak utama (six key-driver) sistem logistik 

nasional yang diilustrasikan pada Gambar 2-18. akan diwadahi oleh tatanan 

kelembagaan yang ditempuh melalui:  

1) Penetapan komoditas penggerak utama dalam suatu tatanan jaringan logistik 

dan RP, tata kelola, dan tata niaga yang efektif dan efisien.  

2) Pengintegrasian simpul-simpul infrastruktur logistik, baik simpul logistik 

(logistics node) maupun keterkaitan antar simpul logistik (logistics link) yang 

berfungsi untuk mengalirkan barang dari titik asal ke titik tujuan.  

3) Pengembangan dan penerapan sistem informasi dan komunikasi yang handal, 

dan aman; 

4) Pengembangan pelaku dan penyedia jasa logistik lokal yang berkelas dunia;  

5) Pengembangan sumber daya manusia logistik yang profesional;  
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6) Penataan peraturan/perundangan di bidang logistik untuk menjamin kepastian 

hukum dan berusaha, serta sinkronisasi antar pelaku dan penyedia logistik baik 

ditingkat pusat maupun daerah. 

 
Gambar 2-18. Ilustrasi Gambaran Sistem Logistik Nasional (Kemenkoekonomi, 2011) 

Selanjutnya ruang lingkup komoditas yang dijadikan obyek dan aktivitas logistik 

dalam Cetak Biru Sistem Logistik Nasional ini adalah: 

1) Logistik barang bukan penumpang dan tidak termasuk pos (antaran), karena pos 

sudah ditangani dan diatur secara khusus dalam UU No. 38 Tahun 2009 tentang 

Pos. 

2) Difokuskan pada logistik komoditas strategis dan komoditas ekspor, sehingga 

logistik bencana dan logistik militer (pertahanan keamanan) akan diatur secara 

terpisah. 

3) Aktivitas logistik meliputi transportasi, pergudangan, dan distribusi tidak 

termasuk aktivitas pengadaan khususnya barang pemerintah, karena diatur dan 

ditangani oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah 

(LKPB), dan kegiatan produksi yang ditangani oleh Kementerian atau Lembaga 

lain yang terkait. 

Sislognas mengacu pada modal dasar yang telah dimiliki saat ini, 

mempertimbangkan perkembangan logistik nasional dan global baik regional maupun 

internasional, serta mempertimbangkan best practice proses bisnis logistik di berbagai 

negara maju. Selama ini paradigma sislognas untuk menggerakkan barang 

(komoditas) sehingga digunakan paradigma “ship follows the trade”. Namun dengan 
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mempertimbangkan letak geografis Indonesia yang luas dan keterbatasan 

keterjangkauan untuk beberapa daerah dan wilayah tertentu, maka digunakan 

paradigma “ship promotes the trade”. Dengan paradigma ini maka logistik diharapkan 

akan mempromosikan komoditas utama yang didistribusikan diseluruh Nusantara. 

Pada kenyataannya, masih ditemui permasalahan terkait komoditas yakni belum 

adanya komoditas yang ditetapkan sebagai komoditas unggulan dan yang menjadi 

fokus kebijakan nasional. Kementerian Perdagangan telah menetapkan produk ekspor 

non-migas unggulan dengan formula 10+10+3. Kategori 10 (sepuluh) pertama, adalah 

Produk Unggulan, Kategori 10 (sepuluh) kedua adalah Produk Potensial, dan Kategori 

ketiga “produk Jasa” meliputi jasa teknologi informasi, jasa desain dan jasa tenaga 

kerja. Di sisi lain, komoditas bahan pokok yang biasanya menjadi perhatian 

pemerintah adalah: bahan pangan (beras dan minyak goreng), bahan sandang (tekstil 

dan produk tekstil), bahan perumahan (semen dan baja). Selain itu yang tak kalah 

penting adalah komoditas strategis lainnya seperti bahan bakar minyak dan gas 

(BBM), hasil tani (jagung dan kedelai), pupuk. Sedangkan Kementerian Perindustrian 

juga telah menetapkan komoditas industri yang diharapkan mampu mewakili 

gambaran industri secara keseluruhan. Terdapat berbagai 13 (tiga belas) jenis industri 

yang menjadi indikator kinerja industri nasional yaitu  Industri Pupuk, Industri Semen, 

Industri Minyak Goreng, Industri Baja, Industri Kenderaan Bermotor, Industri 

Peralatan Listrik dan Rumah Tangga, Industri Tekstil dan Produk Tekstil, Industri 

Pulp dan Kertas, Industri Mesin Listrik,  Industri Ban, Industri Tepung Terigu, 

Industri Barang Jadi Rotan dan Industri Keramik. 

 Keterkaitan Dokumen MP3EI, Sislognas dan Sistem Rantai Pasok 

Konstruksi 

Pada Gambar 2-19. disajikan proses rumusan keterkitan penyelenggaraan MPK 

berdasarkan turunan dokumen MP3EI dan Sislognas. Mempertimbangkan berbagai 

potensi dan keunggulan yang dimiliki dan tantangan pembangunan yang harus 

dihadapi maka negara Indonesia memerlukan suatu transformasi ekonomi berupa 

percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi menuju negara maju sehingga 

Indonesia dapat meningkatkan daya saing sekaligus mewujudkan kesejahteraan untuk 

seluruh rakyat. Maka MP3EI disusun sebagai langkah awal untuk mendorong 

Indonesia menjadi negara maju melalui pertumbuhan ekonomi tiggi yang inklusif, 
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berkeadilan dan berkelanjutan serta pertumbuhan ekonomi riil rata-rata sekitar 7-9 

persen per tahun secara berkelanjutan. MP3EI melalui breakthrough yang didasari 

oleh semangat “Not Business As Usual”, dengan perubahan pola pikir bahwa 

keberhasilan pembangunan ekonomi tidak hanya tergantung pada pemerintah saja 

melainkan merupakan kolaborasi bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah 

Daerah, BUMN, BUMD, dan Swasta. 

Pencapaian MP3EI dilakukan dengan strategi terkait infrastruktur berupa 

pengembangan koridor KE dan penguatan konektifitas nasional (sislognas). Pada 

pengembangan koridor telah teridentifikasi indikasi investasi infrastruktur yang akan 

dikerjakan, sedangkan pada pengembangan sislognas telah enam faktor penggerak 

utama berupa komoditas utama dalam jaringan logistik, tata kelola dan tata niaga. 

Kementerian Perdagangan dan Perindustrian telah menentukan kategori-kategori 

komoditas pokok dan strategis yang menjadi fokus kebijakan nasional. 

 

Gambar 2-19. Proses Rumusan Keterkaitan Penyelenggaraan MPK pada Pembangunan 

Ekonomi (Kemenkoekonomi, 2011) 

Berdasarkan kategori komoditas utama yang telah ditentukan, di mana 

didalamnya termasuk juga komoditas terkait penyelenggaraan infrastruktur 

konstruksi berupa industri semen, industri baja konstruksi dan industri alat berat. Pada 

kesempatan yang sama, Kemen-PU melakukan inisiasi melalui penyediaan sumber 

daya konstruksi yang terkait erat dengan percepatan pembangunan dan memiliki isu 

nasional. Melalui Pusat Pembinaan Sumber Daya Investasi (Pusbin SDI) (2010) telah 
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melengkapi rumusan komoditas utama yang telah ada dan berlaitan erat dengan 

penyelenggaraan infrastruktur yakni material dan perlatan konstruki (MPK) semen, 

baja, aspal dan alat berat konstruksi. 

Goeritno (2012) juga memberi perspektif alternatif terkait keterkaitan 

penyelenggaraan MPK. Suatu upaya peningkatan efisiensi RP sumber daya konstruksi 

bahwa penyelenggaraan MPK, memerlukan dukungan Sislognas dan Sistranas yang 

efektif, efisien dan terintegrasi. Sedangkan untuk mendukung terwujudnya Sislognas 

dan Sistranas diperlukan dukungan pembangunan infrastruktur yang dapat menunjang 

konektivitas lokal, nasional, regional dan global. Pada saat yang sama, pembangunan 

infrastruktur sangat memerlukan dukungan RP penyelenggaraan MPK yang efisien 

dan terintegrasi. Saling ketergantungan hubungan ini akan membentuk suatu  “causal 

loop” dan akan terus saling mendukung serta diringkas pada Gambar 2-20. 

 
Gambar 2-20. Causal Loop Keterkaitan Rantai Pasok Industri Konstruksi – Sislognas dan 

Pembangunan Infrastruktur (Goeritno, 2012) 

2.4 Komponen Utama Rantai Pasok Sektor Konstruksi  

2.4.1 Pendahuluan 

Aktivitas utama RP adalah mengalirkan material, peralatan dan informasi ke lokasi 

proyek sesuai jumlah dan waktu yang tepat. Material dan peralatan dialirkan pada satu 

arah sedangkan informasi dialirkan pada dua arah atau bolak-balik (Naim dan Towill, 

1994). Safa et al. (2014) menjelaskan bahwa kajian mengenai pengelolaan MPK 

dilakukan secara multi-disiplin kajian pada proses konstruksi dan beberapa aspek 

pada industri manufaktur yang memuat berbagai aktivitas konversi bahan baku 
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material menjadi material jadi. Sehingga dapat dipastikan bahwa prinsip-prinsip pada 

manufaktur dapat disusun dan disesuaikan dengan proses konstruksi sebagai bahan 

pabrikasi. Pada sub bab ini akan diuraikan kajian terdahulu mengenai proses 

penyajian MPK dari hulu hingga hilir berdasarkan kajian terdahulu. 

2.4.2 Material Konstruksi 

 Penanganan Material Konstruksi 

Aspek pengelolaan material (materials handling) merupakan perencanaan dan 

pengontrolan segala aktivitas yang diperlukan untuk memastikan dan mengkonfirmasi 

kualitas dan kuantitas MPK secara benar dan tepat serta disediakan pada harga yang 

wajar dan tersedia saat dibutuhkan (Kini, 1999; Chew, 2009; Safa et al. 2014). 

Komponen material konstruksi menjadi pembentuk utama komponen biaya proyek 

konstruksi dan menggunakan biaya sekitar 50% - 60% dari total biaya konstruksi 

(Akintoye, 1995; Wong dan Norman, 1997; Muzayanah, 2008) dan imbas dalam 

pengelolaan memuat sekitar 80% dari jadwal total proyek (Ibn-Homaid, 2002). 

Manfaat dari penanganan material pada sebuah industri konstruksi telah dikaji 

oleh beberapa peneliti terdahulu seperti dapat mengurangi biaya inventor atau 

penyimpanan dan akan mengurangi biaya produksi (Akintoye, 1995; Koushki dan 

Kartam, 2004; Polat dan Arditi, 2005; Thomas et al., 2005), mengurangi waste pada 

material akibat proses konstruksi (Chen dan Wong, 2002; Li et al., 2005; Shakantu et 

al., 2008), ketetapan jumlah dan kualitas karena material terus dipantau dan 

dimonitoring melalui sistem informasi yang reliabel dan update (Navon dan 

Berkovich, 2006; Barriga et al., 2005). 

Pada industri konstruksi nasional, penanganan material yang digunakan pada 

penyelenggaraan konstruksi nasional secara umum telah dihitung secara agregasi oleh 

BPS (BPS, 2012). Lembaga ini menghitung pengeluaran bahan/material yang 

digunakan sebagai keseluruhan biaya/pengeluaran yang berkaitan langsung dengan 

usaha konstruksi berupa bahan baku dan penolong selama setahun. Pengeluaran 

ditentukan berdasarkan konsep pemakaian bahan yang dibeli maupun yang 

diproduksi. Biaya bahan dan penolong yang diproduksi sendiri dinilai atas dasar harga 

pasar atau pengeluaran untuk memperolehnya. Nilai variabel ini merupakan 

akumulasi seluruh pengeluaran dan nilai material/bahan ini dikuantifikasi dalam nilai 
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rupiah dan disajikan dalam data longitudinal dari rentang waktu tahun 1990 hingga 

2010 (BPS, 2012). 

Fakta menyatakan bahwa penanganan material konstruksi yang baik pada 

negara-negara berkembang telah membantu perekonomian negara dalam membangun 

infrastruktur (Agapiou et al., 1998 dan Spillane et al., 2011). Namun demikian, 

penanganan dukungan sistem logistik turut mempengaruhi alokasi material konstruksi 

yang akan disajikan pada setiap lokasi proyek konstruksi yang tersebar (Abdul-

Rahman dan Alidrisyi, 1994; Wong dan Norman, 1997; Shakantu et al., 2008). 

 Bentuk dan Jenis Material Konstruksi 

Bentuk dan jenis material konstruksi biasanya tersaji dalam bentuk bahan baku yang 

telah terbeli. Bahan ini berguna untuk menghasilkan produk akhir (bangunan 

terbangun). Beberapa klasifikasi material menurut beberapa peneliti dan disajikan 

dalam Tabel 2-7. Klasifikasi material konstruksi selain diperoleh dari alam (bahan 

baku), juga diperoleh dari hasil produksi manufaktur (pra pabrikasi dan pabrikasi). 

Proses penyajian material konstruksi dibedakan dari penyajiannya yang 

membutuhkan pertimbangan transportasi dan material pabrikasi memiliki nilai 

tambah yang lebih tinggi dari material bahan baku serta melekat juga biaya produksi 

(Oral et al., 2003 dan Safa et al., 2014). Sedangkan secara lebih khusus Chandler 

(1978) dalam Perdomo-Rivera (2004) membagi dan menguraikan material konstruksi 

beserta kalsifikasinya pada Tabel 2-8.  

Tabel 2-7. Beberapa Bentuk Material yang digunakan dalam Sektor Konstruksi dan 
Klasifikasinya (Chandler, 1978 dalam Perdomo-Rivera, 2004) 

Jenis Material 

Material 

dalam 

jumlah 

besar (bulk 

materials) 

Material 

dalam 

kemasan 

(bagged 

materials) 

Material 

dalam palet 

(palleted 

materials) 

Material 

dalam 

paketan 

(packaged 

materials) 

Material 

lepasan 

(loose 

materials) 

Pasir (sand) X     

Kerikil (gravel) X     

Tanah lapisan 

atas (topsoil) 
X     

Paving blok 

(paving block) 
    X 

Lembaran kayu 
(structural 

timber) 

    X 

Semen (cement) X X X   
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Jenis Material 

Material 

dalam 

jumlah 

besar (bulk 

materials) 

Material 

dalam 

kemasan 

(bagged 

materials) 

Material 

dalam palet 

(palleted 

materials) 

Material 

dalam 

paketan 

(packaged 

materials) 

Material 

lepasan 

(loose 

materials) 

Beton (concrete) X     

Pipa (pipes)    X X 

Ubin (tiles)    X  

Pintu (doors)   X   

Perlengkapan 

listrik (electrical 

fittings) 

   X  

 

Tabel 2-8. Klasifikasi Material Manufaktur dan Konstruksi (Perdomo-Rivera, 2004) 
Dobler dan Burt (1996) Chandler (1978) Stukhart (1995) 

Material bahan baku (raw 

materials) 

Material dalam jumlah besar 

(bulk materials) 

Material curah (bulk 

materials) 

Material yang dibeli (purchased 

parts) 

Material dalam kemasan 

(bagged materials) 

Material hasil rekayasa teknik 

(engineered materials) 

Bahan yang diproduksi sendiri 

(manufactured parts)  

Material dalam palet (pelleted 

materials) 

Material pabrikan (fabricated 

materials) 

Material yang sedang 

diproduksi (work in process) 

Material dalam paketan 

(packaged materials) 

 

Persediaan MRO (maintenance, 

repairing, operating) 

Material lepasan (loose 

materials) 

 

 

Penjelasan dari pembagian material tersebut oleh Stukhart (1995) dijelaskan sebagai 

berikut: 

- Material curah (bulk materials), diproses sesuai standar dan dibeli dalam jumlah 

besar, disajikan dalam ukuran standar panjang atau ukuran besar. Seperti pipa, 

gulungan kawat atau kabel, material ini lebih sulit untuk direncanakan karena 

ketidakpastian jumlah kebutuhan. 

- Material hasil rekayasa teknik (engineered materials), diproses secara khusus 

untuk proyek khusus atau dibuat dalam spesifikasi industri ritel atau tempat 

penjualan yang jauh dari lokasi proyek. Material dibuat dengan tujuan khusus dan 

memerlukan data detail teknis tersendiri. 

- Material pabrikan (fabricated materials), dibuat untuk melengkapi bagian akhir 

produk atau bagian yang lebih sulit. Seperti material balok baja konstruksi yang 

memiliki lubang dan tambahan dudukannya. 
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 Tantangan Penyajian Material Konstruksi 

Persoalan ketersediaan material konstruksi dapat mengakibatkan penghentian 

produksi sehingga menyebabkan keterlambatan (delay) dan kemungkinan 

penggantian dengan aktivitas lain sampai material tersebut tersedia. Keterlambatan 

penyediaan material dapat terjadi jika jumlah kebutuhan banyak sehingga pemasok 

tidak dapat memenuhi kebutuhan pada saat dibutuhkan (Perdomo-Rivera, 2004). Pada 

sisi lain, kelebihan material dapat juga menyebabkan persoalan bagi proyek 

konstruksi. Kelebihan material yang disimpan dapat pula meningkatkan biaya 

produksi dan penyimpanan/inventory ketika keterbatasan lahan untuk penyimpanan 

(Bell dan Stukhart, 1987). Isu penting lainnya menurut Baldwin (1994) dalam 

Perdomo-Rivera (2004) bahwa penyebab 40% kehilangan waktu adalah kekurangan 

material saat dibutuhkan, kesulitan dalam mengidentifikasi material dan kekurangan 

penyimpanan yang memadai.  

Oleh karena itu, manajemen material berupa proses perencanaan, identifikasi, 

pengadaan, penyimpanan, penerimaan dan distribusi terhadap material bertujuan 

memastikan material sesuai standar, tempat dan jumlah yang tepat pada saat 

dibutuhkan. Sehingga peran pengelola atau para pihak menjaga biaya total material 

seminimal mungkin dan memastikan organisasi perusahaan tidak akan membayar 

ekstra untuk material (Bell dan Stukhart, 1986). 

Pada negara berkembang seperti Indonesia, nilai pengeluaran bahan dan 

material bangunan tentunya tidak selalu sama untuk setiap tahunnya, pengeluaran bisa 

saja lebih bahkan malah tidak ada sama sekali dan harus diimpor (Guerrero et al., 

2010 dan Spillane et al., 2011). Lebih lanjut, menurut Oral et al. (2003) dan Polat dan 

Arditi (2005) menyebutkan suatu “keadaan khusus” yang mengharuskan para 

kontraktor untuk menjaga fluktuasi pengeluarannya tidak berlebihan atau bervariasi. 

Kondisi fluktuatif tersebut dikarenakan oleh beberapa hal yaitu: 

- Ketidakpastian dan buruknya kondisi supply dan demand material. 

- Variasi dan ketidakpastian pada saat proses produksi. 

- Tidak tersedianya material pada pasar lokal. 

- Tingginya tingkat inflasi. 

- Besarnya diskon harga pada saat pembelian material dalam jumlah banyak. 

- Potongan harga yang dikenakan pada saat pembelian awal. 
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Sedangkan secara umum tantangan penanganan material konstruksi berhadapan 

dengan beberapa hal yakni dsajikan pada Tabel 2-9. 

Tabel 2-9. Tantangan Penanganan Bahan/Material Konstruksi 
Penyebab variabilitas pengeluaran bahan / material 

konstruksi 

Penulis 

- Keterlambatan/delay penyediaan material. 

- Ketidaktepatan jadwal. 

(Wong dan Norman, 1997) 

- Tidak efektifnya aliran informasi dan aliran material. (Wegelius-lehtonen dan Pahkala, 

1998) 

- Transparansi ketersediaan material. 

- Waktu respon yang singkat terhadap RP 

(Ala-Risku dan Kärkkäinen, 2006) 

- Lokasi penyimpanan yang berlebihan dan kurang. 

- Kesulitan dalam hal koordinasi tempat penyimpanan. 

- Kesulitan koordinasi dengan berbagai subkontraktor 

terhadap persoalan penyimpanan. 

(Spillane et al., 2011) 

- Ketidakpastian disepanjang jaringan RP dan tingkat 

kesadaran setiap pemangku kepentingan. 

(Young et al., 2011) 

 

2.4.3 Peralatan Konstruksi 

Perkembangan industri alat dan peralatan konstruksi dunia mengalami kemajuan pesat 

pada rentang tahun 1950 - 1970-an di Amerika bagian utara. Perkembangan ini 

ditandai dengan banyaknya mega proyek berupa proyek jalan bebas hambatan, proyek 

bendungan dan beberapa pekerjaan sipil. Selama periode ini, industri alat dan 

peralatan berat menghadapi tuntutan produksi peralatan yang lebih besar dan 

produsen peralatan bersaing secara ketat untuk memenuhi pasokan. 

Puncak dari penggunaan alat dan peralatan konstruksi terjadi pada akhir tahun 

1970an. Pada saat inilah produsen konstruksi yang menggunakan alat berat yang 

berukuran besar dan berjumlah banyak menurun secara perlahan. Akibatnya, program 

rancangan produk alat/peralatan konstruksi mengalami perubahan perencanaan 

produksi dari rancangan ukuran peralatan. Selanjutnya rancangan peralatan 

konstruksi lebih banyak pada rancangan peralatan perbaikan/pemeliharaan dan 

operasionalisasi pada proses konstruksi. Sebenarnya tujuan utamanya tidak 

mengalami perubahan yakni untuk tetap meningkatkan produksi, selain itu untuk 

menurunkan biaya operasional, peningkatan keselamatan dan kenyamanan operator, 

serta pengurangan emisi dan kebisingan mesin (Haycraft, 2011). 

Kondisi di atas sebenarnya terjadi bersamaan dengan perubahan jenis proyek 

yang dikerjakan yakni dari proyek infrastruktur dasar ke proyek-proyek yang lebih 

urban (perkotaan). Berupa proyek perumahan, industri, perbaikan dan pemeliharaan 
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infrastruktur. Walaupun jenis proyek-proyek tersebut lebih kecil dari proyek era 

sebelumnya, tetapi dengan tuntutan banyaknya jenis proyek dan pertumbuhan 

ekonomi maka produksi industri alat/peralatan konstruksi tetap masih tinggi dengan 

keutamaan produksi alat dan peralatan yang berukuran kecil dan sedang. 

Namun pergeseran di atas hanya terjadi pada negara-negara seperti Amerika, 

Eropa dan Jepang, sedangkan pada negara berkembang seperti di Indonesia, masih 

terus memasok bahan baku material dan berkembang pesatnya industri pertambangan. 

Sektor pertambangan merupakan salah sektor yang menggunakan alat dan peralatan 

secara bersamaan dengan sektor konstruksi bahkan dengan ukuran dan jenis yang 

sama. Walaupun demikian, perbedaan ukuran pada kedua sektor tersebut turut 

mempengaruhi keberlangsungan produksinya. Pada sektor pertambangan, tingkat 

produktifitasnya tidak di bawah kendala ukuran peralatan artinya semakin besar 

ukuran alat/peralatan akan menambah kapasitas produksinya dan tidak diketahui pasti 

sampai kapan akan berakhir. Sedangkan pada sektor konstruksi, ukuran peralatan 

akan maksimal ketika tingkat produktifitasnya paling optimum dan ukuran peralatan 

akan semakin kecil ketika pekerjaan akan selesai serta masa operasional 

pemeliharaannya. 

Pada negara berkembang, strategi produktivitas tenaga kerja tidak mudah 

diterapkan dan menggantikan metode mekanisasi dengan metode peralatan. Hal ini 

karena ketersediaan tenaga kerja melimpah, biaya tenaga kerja murah, kurangnya 

tenaga terampil dan dominasi penggunaan metode kerja dengan cara padat karya 

(labour intensive). Selanjutnya ketepatan dan kecepatan penyelesaian pekerjaan 

konstruksi masih menjadi tujuan sekunder dan tujuan profit belum menjadi isu utama 

(Thomas, 2002). Isu tersebut oleh Wibowo (2004), sangat sesuai dengan Indonesia 

sebagai negara berkembang yang sedang giat dengan isu pembangunan ekonominya. 

Namun perkembangan globalisasi sistem ekonomi dunia dengan semakin tingginya 

persaingan, menuntut produktivitas yang lebih dari suatu proses produksi. Maka 

tuntutan penggunaan peralatan konstruksi atau metode kerja untuk menggantikan 

metode konvensional semakin meningkat. 

Tavakoli et al. (1989) mempertegas jika peralatan konstruksi merupakan 

investasi terbesar bagi perusahaan kontraktor dan investasi sangat berdampak 

terhadap keuntungan perusahaan. Ditambahkan oleh Kannan (2011) jika kebijakan ini 



 

58 

 

harus didukung dengan kebijakan permodalan dan keputusan pembiayaan, periode 

kepemilikan, keputusan ekonomis (repair, replace, rebuild, retire), spesifikasi 

standar, sistem penyewaan, panduan operasional bengkel (workshop), monitoring, 

inspeksi dan penilaian, standar operasional dan keamanan, serta pelatihan operator. 

Beberapa jenis alat berat sesuai fungsinya yang biasa digunakan pada proyek 

konstruksi menurut Rostiyanti (2008) dan Simatupang (2012) yaitu : 

1) Peralatan konstruksi bangunan gedung (tower crane, passenger lift, genset, 

concrete pump, form work),  

2) Peralatan jalan dan jembatan (launching beam, concrete paving, asphalt finisher, 

tire roller, batching plant, asphalt mixing plant),  

3) Peralatan pondasi (bore pile, pilling rig, diaphragm wall, boring grouting),  

4) Alat berat untuk pekerjaan tanah (bulldozer, excavator, compactor, motor  grade, 

wheel loader power shovel),  

5) Alat angkut/transportasi (dump truck, truck mixer, articulated truck, tanker).  

Lebih lanjut dijelaskan pula oleh Rostiyanti (2008) bahwa kesalahan dalam 

pemilihan alat berat akan sangat mempengaruhi produktifitas pekerjaan konstruksi 

dalam bentuk keterlambatan, biaya proyek yang membengkak dan hasil yang tidak 

sesuai dengan rencana sehingga diperlukan perhatian terhadap beberapa faktor 

sehingga dapat terhindar dari kesalahan pemilihan alat berat konstruksi yakni fungsi 

dari alat, kapasitas peralatan, cara pengoperasian, pembatasan metode yang dipakai, 

nilai ekonomis, jenis proyek, lokasi proyek, jenis dan daya dukung tanah, dan kondisi 

lapangan. 

2.4.4 Sistem Informasi Sektor Konstruksi 

Manajemen RP dalam sektor konstruksi sangat identik dengan aliran material, 

informasi dan biaya di antara kontraktor utama, subkontraktor, pemasok dan 

distributor. Oleh karena itu, koordinasi dan integrasi sebagai elemen kritis di antara 

pelaku RP tidak dapat terjadi tanpa adanya sistem informasi yang baik. 

Pembagian/sharing informasi menjadi sangat penting untuk mengintegrasikan dan 

mengoptimalkan kinerja seluruh RP (Titus dan Brochner, 2005). Kompleksitas RP 

memaksa pelaku dalamnya menggunakan teknologi informasi. Bentuk teknologi 

informasi yang paling banyak berupa information and communication technologies 
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(ICT), electronic data interchange (EDI), the Internet and World Wide Web (WWW) 

(Gunasekaran dan Ngai, 2004). 

Banyaknya partisipan dalam RP dan kompleksitasnya dapat menyulitkan 

sharing informasi. Kesulitan ini ditambah lagi oleh karakteristik dasar sektor 

konstruksi yang temporal, hanya menghasilkan satu produk dalam sekali produk dan 

keterlibatan multiorganisasi. Organisasi proyek konstruksi yang temporal, anggota 

tim yang berbeda pada setiap proyek akan menyulitkan penyimpanan data, trasfer data 

dan pengolahan data menjadi informasi (Titus dan Brochner, 2005). Proses aliran 

material berbeda dengan informasi (Ergen dan Akinci, 2008). Aliran material berjalan 

satu arah (uniaksial) yakni dari material supplier (hulu) hingga ke lokasi (hilir) 

sedangkan aliran informasinya berjalan dua arah (biaksial). Informasi material pada 

satu arah berguna untuk menyampaikan jumlah volume yang diinginkan (orders) dan 

karakteristik material. Pada arah sebaliknya untuk menyampaikan kebutuhan atau 

feedback perbaikan mutu atau jumlah serta bentuk informasi dapat real time (Björk, 

1999; Ergen dan Akinci, 2008). Walaupun demikian aliran material dan informasi 

seringkali tidak dapat berjalan seiring bersamaan (Schmenner, 1993 dalam Titus dan 

Brochner, 2005). 

Beberapa kategori informasi yang biasa digunakan dalam sektor konstruksi 

menurut Langford dan Retik (1996) dalam Edum-Fotwe et al. (2001) dapat 

dikategorikan dalam beberapa bagian yaitu:  

1) Standar, kode, dan aturan.  

2) Detail manufaktur. 

3) Katalog produk. 

4) Informasi harga. 

5) Spesifikasi standar. 

6) Standar detail konstruksi. 

7) Pandauan desain dan best practices. 

8) Kesehatan dan Kesalamatan Kerja (K3). 

9) Manajemen kualitas. 

2.5 Pendekatan Ekonomi Industri Konstruksi 

Besarnya peran dan kapasitas industri konstruksi pada perekonomian nasional telah 

diidentifikasi melalui berbagai indikator ekonomi (Wibowo, 2004 dan Wibowo, 



 

60 

 

2009). Namun demikian, besarnya peran kapasitas industri konstruksi nasional tidak 

diikuti oleh penyajian yang efisien dan efektif seperti diulas pada bagian latar 

belakang. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan pengelolaan, pengontrolan 

inventory dan hubungan di antara para pihak yang melibatkan berbagai distribusi 

channel dari hulu hingga hilir. Untuk itu, pengelolaan rantai pasok (RP) diinisiasi pada 

industri konstruksi nasional/makro (London, 2004 dan Vrijhoef, 2011). Dalam 

mengalirkan produk MPK dari hulu hingga hilir akan melewati berbagai tier atau 

simpul dari hulu hingga hilir sehingga Ellram (1991), diperlukan pendekatan untuk 

menganalisis bentuk distribusi dan organisasi yang terlibat dalam rantai berupa 

hubungan transaksional yang temporal hingga kontrak jangka panjang, kepemilikan 

dan struktur kompetisinya. Pendekatan oleh Ellram (1991) dan London (2004) disebut 

sebagai pendekatan ekonomi industri. 

Kajian ekonomi industri sebagai sebuah studi yang mempelajari tentang 

permasalahan dan hubungan antara aspek struktur pasar, perilaku dan kinerja industri. 

Dengan kata lain sebagai pendekatan hibrid untuk mengkombinasikan teori ekonomi 

dengan organisasi industri dalam mengelola kompetisi pada pasar. Sebagai sebuah 

industri, sektor konstruksi juga memiliki struktur, perilaku dan kinerja sebagai sebuah 

industri serta secara nasional berpengaruh pada struktur dan perilaku industri nasional 

(Groak, 1994). Channel distribusi MPK akan membentuk organisasi industri MPK 

yang bekerja pada mekanisme pasar untuk menyajikan produk dan jasa pada pengguna 

akhir atau pada proyek konstruksi yang berada di hilir. Hasibuan (1993) menyebutkan 

bahwa pendekatan ini membantu menjelaskan mengapa pasar perlu diorganisir dan 

bagaimana pengorganisasiannya mempengaruhi cara kerja pasar industri. Karena 

industri itu sendiri sebagai kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan 

baku, barang setengah jadi, dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang 

lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan 

perekayasaan industri.  

Menurut Arsyad dan Kusuma (2014), pemahaman ekonomi industri sangat 

penting bagi para pihak yang terlibat dalam industri, baik konsumen, produsen dan 

pemerintah. Bagi produsen, menjadi sarana untuk mempelajari kondisi pasar di mana 

produsen beroperasi dan menyusun strategi untuk memaksimalkan tujuan operasinya. 

Bagi konsumen, menjadi sarana untuk mengantisipasi terjadinya praktik - praktik 
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pasar yang merugikan konsumen. Bagi pemerintah, menjadi sarana untuk 

merumuskan kebijakan industri yang mampu mendukung perkembangan industri pada 

khususnya serta perekonomian pada umumnya. Definisi industri sendiri menurut BPS 

(2014), sebagai kegiatan untuk merubah bentuk secara mekanis maupun kimia dari 

bahan organik atau anorganik menjadi produk baru yang nilainya lebih tinggi dan 

dikerjakan dengan mesin penggerak atau tenaga kerja yang pelaksanaannya dapat 

dilakukan di pabrik ataupun rumah tangga serta hasilnya dapat dijual atau digunakan 

sendiri. 

Pada pendekatan ekonomi industri dikenal teori SCP (Structure, Conduct, 

Performance) diperkenalkan oleh Marion (1976). Teori SCP menjelaskan bahwa 

struktur (structure) suatu industri akan menentukan bagaimana para pelaku industri 

berperilaku (conduct) yang pada akhirnya menentukan kinerja (performance). 

Struktur industri biasanya diukur dengan rasio konsentrasi, perilaku dapat dilihat dari 

tingkat persaingan/kolusi antar produsen. Sedangkan kinerja diukur dengan derajat 

inovasi, efisiensi dan profitabilitas. Paradigm SCP berpendapat bahwa konsentrasi 

pasar yang tinggi membuat perusahaan lebih mudah untuk menguasai pasar dan 

menghasilkan keuntungan/marjin yang tinggi atau struktur pasar mempengaruhi 

profitabilitas secara positif. 

 Struktur Pasar 

Pasar dipahami sebagai pertemuan antara penjual dengan pembeli mencakup setiap 

individu perusahaan dalam industri. Pasar dapat dipandang secara nyata dan dapat 

pula secara abstrak. Secara abstrak, pasar adalah kontak ratusan atau ribuan 

perusahaan dalam suatu industri yang melakukan transaksi dalam suatu waktu. 

Sedangkan secara nyata yang dapat dilihat pada suatu lokasi adalah terjadinya 

transaksi jual beli. Para pakar ekonomi mengklasifikasikan pasar dengan 

memfokuskan keadaan jumlah perusahaan dalam industri. Struktur pasar sangatlah 

penting, struktur pasar menjadi ukuran penting untuk melihat perilaku dan kinerja 

industri, karena secara strategis dapat mempengaruhi kondisi persaingan serta tingkat 

harga barang dan jasa. Struktur pasar juga menunjukkan atribut pasar yang 

mempengaruhi sifat proses persaingan (Hasibuan, 1993). 

Struktur pasar sebagai karakteristik organisasi pasar yang mempengaruhi sifat 

kompetisi atau persaingan dan harga di dalam pasar. Bentuk pasar dikatakan 
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persaingan sempurna apabila ada banyak penjual dan pembeli serta produknya 

homogen. Apabila hanya ada satu penjual di dalam pasar disebut monopoli dan bila 

sedikit perusahaan besar mensuplai barang dipasar maka dikatakan oligopoli. 

Oligopoli ada dua macam, jika produknya homogen dapat dikatakan sebagai 

oligopoli murni, sedangkan jika produknya berbeda maka dikatakan oligopoli 

berbeda. Uraian singkat struktur persaingan pasar disajikan dalam Tabel 2-10. dan 

disarikan dari beberapa kajian yaitu Sunaryo (2002), Salvatore (2005), Kuncoro 

(2007) dan Arsyad dan Kusuma (2014) 

1) Persaingan sempurna merupakan struktur pasar yang paling ideal, karena 

sistem pasar ini dianggap struktur pasar yang akan menjamin terwujudnya 

kegiatan produksi barang atau jasa yang tinggi efisiensinya. Struktur pasar ini 

terdapat banyak penjual dan pembeli dan setiap penjual atau pembeli tidak 

dapat mempengaruhi keadaan di pasar. Ciri-ciri pasar ini mengikuti asumsi-

asumsi berikut: 

- Terdapat sejumlah perusahaan yang masing-masing memproduksi produk 

yang homogen. 

- Setiap perusahaan berusaha memaksimumkan laba. 

- Setiap perusahaan adalah pengambil harga dan tindakan setiap perusahaan 

tidak berpengaruh terhadap harga pasar. 

- Harga diasumsikan diketahui oleh semua peserta pasar- informasi adalah 

sempurna. 

- Transaksi tidak memerlukan biaya, pembeli dan penjual tidak mengeluarkan 

biaya dalam melakukan pertukaran. 

2) Oligopoli terdapat sedikit penjual yang menjual produk substitusi (barang 

pengganti), artinya yang mempunyai kurva dengan elastisitas silang yang 

tinggi. Sehingga perusahaan dalam industri tertentu hanya sedikit dan maka 

terdapat rintangan untuk memasuki industri tersebut. Dalam struktur pasar 

oligopoli yang terdiri dari perusahaan yang dominan, perilakunya menjadi 

contoh atau indikator untuk diikuti oleh perusahaan yang lain dalam rangka 

menghindari risiko. Di dalam struktur pasar oligopoli yang bersaing, 

ketidakpastian sangatlah tinggi dan perusahaan- perusahaan kecil ataupun 
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yang baru masuk tidak mungkin bersaing secara langsung karena itu ada 

beberapa perilaku yang cenderung terjadi di dalam pasar oligopoli. 

3) Monopoli timbul akibat adanya praktek monopoli yakni pemusatan kekuatan 

ekonomi oleh satu pelaku usaha/penjual yang mengakibatkan dikuasainya 

produksi dan atau pemasaran atas barang dan jasa tertentu sehingga 

menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan 

umum. Kekuatan monopoli membatasi perusahaan lain untuk masuk dalam 

pasar industri melalui kebijaksanaan harga. Kebijaksanaan harga lewat 

pengaturan jumlah produk yang dipasarkan dapat menimbulkan kenaikan 

harga barang atau jasa, dengan begitu munculnya perlakuan harga tidak 

wajar. Beberapa cirinya yakni: 

- Hanya terdapat satu penjual/produsen yang menguasai seluruh penawaran 

atas barang dan jasa tertentu. 

- Barang dan jasa yang dijual tidak memiliki substitusi yang dekat, artinya 

tidak ada barang yang dapat menggantikan fungsi dari barang tersebut. 

- Pasar/bidang usaha tidak dapat dimasuki oleh pihak lain 

- Penentuan harga dilakukan dan dikuasai oleh perusahaan, maka 

perusahaan monopoli disebut sebagai perusahaan penentu harga (price 

setter). 

Dalam struktur pasar terdapat tiga elemen pokok yang dapat dijelaskan yaitu 

pangsa pasar (market share), konsentrasi pasar (market concentration) dan 

hambatan-hambatan untuk masuk pasar (barrier to entry). 

1) Pangsa pasar sering digunakan sebagai indikator proksi untuk melihat adanya 

kekuatan pasar dan menjadi indikator seberapa pentingnya suatu perusahaan 

dalam pasar. Pangsa pasar yang besar biasanya menandakan kekuatan pasar 

yang besar dalam menghadapi persaingan dan sebaliknya. Pangsa pasar yang 

besar akan menandakan kekuatan pasar yang besar sebaliknya pangsa pasar 

yang kecil menandakan perusahaan tidak mampu bersaing pada tekanan 

persaingan. Pangsa pasar dapat dihitung dengan beberapa cara yaitu 

berdasarkan nilai penjualan, unit penjualan, unit produksi dan kapasitas 

produksi. Pada produk yang bersifat homogen biasanya pangsa pasar diukur 
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dengan menggunakan unit atau volume penjualan sedangkan pada pasar yang 

produknya heterogen pangsa pasar dihitung terhadap total penjualan. 

2) Konsentrasi industri diartikan sebagai dimensi yang memperhatikan derajat 

penguasaan pasar oleh beberapa perusahaan dalam suatu industri yang berada 

di dalam pasar. Apabila tingkat konsentrasi meningkat, maka tingkat 

persaingan di pasar antar industri menurun, dan jika tingkat konsentrasi 

menurun, maka kondisi tingkat persaingan meningkat (Jaya, 2002). 

3) Hambatan masuk terbagi dalam beberapa tingkatan, mulai dari tanpa 

hambatan sama sekali, hambatan rendah, sedang hingga tingkatan tinggi di 

mana tidak ada lagi jalan masuk. Sebuah hambatan yang besar dapat 

menambah kekuatan pasar suatu perusahaan dominan. Pesaing baru tidak akan 

masuk, kecuali yakin akan memperoleh keuntungan setelah masuk ke dalam 

pasar. 

Tabel 2-10. Tipe-tipe Struktur Pasar dalam Industri (Sunaryo, 2002; Salvatore, 2005; 
Kuncoro, 2007; Arsyad dan Kusuma, 2014) 

 

Ciri - Ciri 
Monopoli 

Perusahaan 

Dominan 

Oligopoli Persaingan 

Monopolistik 

Persaingan Murni 

Kondisi 

Utama 

Memiliki 

100% 
pangsa 

pasar 

Menguasai 

50-100% 
pangsa pasar 

tanpa pesaing 

kuat 

Gabungan 

beberapa 
perusahaan 

terkemuka 

yang pangsa 

pasarnya 60 - 

100% 

Banyak pesaing 

yang efektif, 
tidak satupun 

memiliki lebih 

10% pangsa 

pasar 

Lebih dari 50 

pesaing yang tidak 
satupun memiliki 

pangsa pasar yang 

berarti 

Indeks 

Hirschman- 

Herfindahl 

(HHI) 

HHI  = 1 0,25 < HHI < 

1 

0,01 < HHI < 

0,18 

0,01 < HHI < 0,1 HHI < 00,1 

Jumlah 

produsen 

Satu Sedikit Sedikit Banyak Sangat Banyak 

Entry/exit 

barrier 

Sangat 

tinggi 

Tinggi Tinggi Rendah Sangat Rendah 

Tipe Produk Heterogen Heterogen Homogen atau 

Heterogen 

Heterogen Homogen 

Kekuasaan 
menentukan 

Sangat 
besar 

Relatif Relatif Sedikit Tidak ada 

Persaingan 

selain harga 

 

Tidak ada Sedikit Besar Sangat Besar Tidak ada 

Profit Berlebih Berlebih Agak berlebih Normal Normal 

Efisiensi Kurang 

baik 

Kurang baik Kurang baik Cukup baik Baik 
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 Perilaku Industri 

Perilaku industri menganalisis tingkah laku dan penerapan strategi yang digunakan 

oleh perusahaan dalam suatu industri untuk merebut pangsa pasar dan mengalahkan 

pesaingnya. Perilaku pasar digunakan untuk menentukan segala sesuatu yang 

berkaitan dengan kegiatan operasional perusahaan. Perilaku industri ini terlihat dalam 

penentuan harga, promosi, koordinasi kegiatan dalam pasar dan juga dalam kebijakan 

produk. Perilaku industri terbagi menjadi tiga jenis antara lain, perilaku dalam strategi 

harga, perilaku dalam strategi produk dan perilaku dalam strategi promosi. 

 Kinerja Industri 

Kinerja industri adalah hasil kerja yang dipengaruhi oleh struktur dan perilaku 

industri. Kinerja industri biasanya memusatkan pada tiga aspek pokok yaitu efisiensi, 

kemajuan teknologi dan kesinambungan dalam distribusi. Kinerja industri/pasar 

merupakan hasil kerja atau prestasi yang muncul sebagai reaksi akibat terjadinya 

tindakan-tindakan para pesaing pasar yang menjalankan strategi perusahaannya 

guna bersaing dan menguasai pasar. Kinerja dapat diukur melalui berbagai bentuk 

pencapaian yang diraih perusahaan.  

Dalam analisis internal, banyak perusahaan menerapkan sistem rasio dan 

standar yang memisahkannya ke dalam komponen serangkaian keputusan yang 

mempengaruhi kinerja operasional, keseluruhan returns, dan harapan pemegang 

saham. Selain itu kinerja dalam suatu industri dapat diamati melalui nilai tambah 

(value added), produktivitas, dan efisiensi. Nilai tambah merupakan selisih antara 

nilai input dengan nilai output. Nilai input terdiri atas biaya bahan baku, biaya bahan 

baku, biaya bahan bakar, jasa industri, biaya sewa gedung, mesin dan alat-alat, serta 

jasa industri. Sementara itu, nilai output merupakan nilai barang yang dihasilkan. 

 Rantai Pasok Konstruksi dalam Perspektif Organisasi Industri  

Pokok persoalan dalam mengkaji persoalan organisasi ekonomi industri adalah 

bagaimana perilaku perusahaan/badan usaha dalam sebuah industri. Kerangka kajian 

ekonomi industri dimaknai sebagai hubungan keterkaitan antar struktur, perilaku dan 

kinerja perusahaan dalam sebuah pasar dalam industri. Elemen terpenting dari suatu 

struktur pasar mengacu pada: karakteristik demand (konsentrasi pembeli, jumlah dan 

ukuran pembeli); distribusi kekuasaan di antara perusahaan-perusahaan saingan yang 

ada (konsentrasi penjual, jumlah dan ukuran penjual); hambatan masuk/keluar 
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(entry/exit barriers); intervensi pemerintah; dan penataan hubungan (integrasi 

horizontal dan vertikal) (Litman, 1998). Peran model organisasi industri ini akan 

memberikan penjelasan substansial konsep-konsep abstrak tradisional jenis pasar 

yang ada. 

Kajian hubungan keterkaitan SCP pada industri konstruksi masih sangat terbatas 

(Liu et al., 2013). Pada kajian SCP industri konstruksi Cina, hubungan struktur dan 

kinerja industri konstruksi berkorelasi positif serta kinerja industri konstruksi sangat 

dipengaruhi oleh struktur pasar daripada struktur kepemilikan. Pada sisi yang berbeda, 

Soeparto (2007) menyatakan hubungan keterkaitan tersebut terjadi ketika strategi para 

pelaku usaha akan mengarah menjadi perusahaan besar atau tetap kecil saja. Pemilihan 

ini menyangkut posisinya dalam suatu RP, apakah menjadi pemasok umum atau tetap 

menjadi spesialisasi. Kondisi ini akan membuat struktur industri konstruksi menjadi 

besar dan beragam. Sehingga struktur industri yang diisi oleh komponen RP yang 

banyak akan mempengaruhi perilaku perusahaan tersebut dan secara bersamaan 

menentukan kinerja sistem RP secara keseluruhan.  

London (2008) menekankan bahwa kehadiran pendekatan teori RP sebagai 

penguatan dalam analisis organisasi ekonomi industri. RP digunakan sebagai salah 

satu strategi perusahaan untuk meningkatkan daya saing dan inovasi, sedangkan 

pendekatan organisasi ekonomi industri sebagai upaya untuk mengambarkan dan 

menganalisis struktur saling ketergantungan antara sistem dalam RP. Lebih lanjut, 

Ellram (1991) menjelaskan hubungan ini walaupun dalam perspektif organisasi 

industri tunggal mengelola rantai pasokan. Bentuknya dalam jenis kompetitisi dalam 

perusahaan berupa transaksi, kontrak jangka pendek, kontrak jangka panjang, join 

ventura, akuisisi kepemilikan saham sehingga dibutuhkan komitmen dari perusahaan. 

Beliau meyakini bahwa hubungan dalam manajemen RP akan menjadi menarik dalam 

konteks organisasi ekonomi industri. Hal ini karena manajemen RP sebagai sebuah 

cara pendekatan yang berbeda dalam rangka bersaing di pasar yang memuat berbagai 

hubungan transaksional dan akuisisi pada berbagai bentuk organisasi ekonomi. 

Hubungan yang paling dekat dengan pengelolaan RP dan struktur pasar adalah 

transaksi biaya ekonomi di antara pelaku/perusahaan dalam pasar industri (London, 

2008). Lebih lanjut dikatakan oleh London (2008) bahwa potensi peluang kajian 

transaksi biaya ekonomi dalam industri konstruksi. Dalam konteks transaksi ekonomi 
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akan cenderung fokus pada hubungan kontrak individu sedangkan teori RP akan 

memahami banyak hubungan yang saling bergantung sebagai satu unit analisis. 

2.6 Kematangan Penerapan Sistem Rantai Pasok Pada sektor Konstruksi 

2.6.1 Definisi Kematangan Pada Industri Konstruksi 

Konsep kematangan (maturity) berasal dari konsep manajemen mutu (Total Quality 

Management) dan bertujuan untuk mendiskriptifkan proses peningkatan kualitas 

kedalam beberapa tahapan (Cooke-Davies dan Arzymanow, 2003; Vaidyanathan dan 

Howell, 2007; Strategic Forum for Construction (SFC), 2003; Ayers, 2003; Zeb et al., 

2013). Oliveira et al. (2012) membuktikannya melalui penelitiannya tentang 

kematangan dalam siklus hidup organisasi bahwa terdapat korelasi antara peningkatan 

proses kematangan kinerja bisnisnya. Konsep kematangan, termasuk dalam proses RP 

berasal dari pemahaman bahwa proses-proses memiliki siklus hidup (life cycle) atau 

tahapan berjenjang yang dapat didefinisikan, dikelola, diukur dan dikontrol sepanjang 

waktu. McCormack et al. (2008) menyebutkan bahwa sebuah model kematangan 

merepresintasekan metodologi yang berkaitan dengan definisi, pengukuran, 

manajemen dan kontrol bisnis. Semakin tinggi tahapan kematangan suatu proses 

bisnis maka akan menghasilkan: 

- Pengontrolan yang semakin baik. 

- Meningkatnya peramalan tujuan, pembiayaan dan kinerja. 

- Semakin efektifnya pencapaian tujuan. 

- Meningkatnya kemampuan manajemen untuk mencapai tujuan baru dan target 

yang lebih tinggi dalam manajemen. 

Penerapan penilaian kematangan diawali pada industri rekayasa software yang 

dikenal dengan nama Capability Maturity Model (CMM) (Demir dan Kocabaş, 2010; 

Vaidyanathan dan Howell, 2007). Konsep ini selanjutnya diadopsi pada RP sektor 

konstruksi dan memerlukan beberapa modifikasi karena penerapan CMM hanya 

untuk perusahaan tunggal dan kurang mampu untuk menangkap fenomena 

kematangan pada level yang lebih luas (makro) dan melibatkan banyak perusahaan. 

RP sebagai salah satu pendekatan proses penyajian sumber daya konstruksi telah 

mampu menerapkan kematangan pada industri konstruksi pada berbagai level 

penerapan (Meng et al., 2011; Vaidyanathan dan Howell, 2007). 
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Lebih lanjut, manajemen proyek pada proyek-proyek industri mengembangkan 

model kematangan dengan mengadopsi setiap fungsi dan proses dari Project 

Management Institute yang biasa dikenal dengan Project Management Book of 

Knowledge (PMBOK) (Kwak dan Ibbs, 2002). Teknik ini berguna untuk memandu 

(benchmarking) pelaku dalam proyek untuk menerapkan alat-alat manajemen proyek 

dengan cara mengkolaborasi setiap fungsi dalam proses manajemen dan mengelola 

proyek tunggal hingga multi proyek dalam sebuah program yang terintegrasi 

(Vaidyanathan dan Howell, 2007). 

2.6.2 Kerangka Tahapan Model Kematangan Pada Rantai Pasok Industri 

Konstruksi 

Model kematangan yang dibangun pada kajian ini dibangun berdasarkan kondisi 

terkini, melalui penelitian yang telah dibangun oleh beberapa penelitian terdahulu 

tentang kematangan pada organisasi proyek (Kwak dan Ibbs, 2002; Demir dan 

Kocabaş, 2010; Jia et al., 2011; Zeb et al., 2013), relasi dalam RP (Meng et al., 2011), 

RP pada level proyek (Vaidyanathan dan Howell, 2007), manajemen resiko pada 

proyek konstruksi (Jia et al., 2013). Berdasarkan rumusan kematangan dari kajian 

terdahulu maka dibangun kerangka konseptual tingkat kematangan penerapan RP 

menjadi 5 tahapan/tingkatan dan disajikan dalam Tabel 2-11. berupa: 

- Level 1: ad hoc/dasar,  

- Level 2: terstruktur/terdefinisikan,  

- Level 3: terhubung/visioner,  

- Level 4: terintegrasi dan  

- Level 5 dinamis/kolaborasi  
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Tabel 2-11. Model Rumusan Tahapan Kematangan Proses Pengelolaan Rantai Pasok (Vaidyanathan dan Howell, 2007 dan Demir dan Kocabaş, 2010) 
Tingkatan Deskripsi Karakteristik 

Level 1. 

Fondasi 

Terbangunnya struktur dasar 

sebagai fondasi untuk menghindari 

prosedur yang ad hoc dan reaksi 

yang tidak terorganisir.  

- Proses “perubahan” struktur RP industri konstruksi sulit diterapkan. 

- Selalu ada riak-riak atau peristiwa sensasi pada proses pengelolaan konstruksi. 

- SDK tidak tertata dengan baik, fleksibelitas yang kurang dan SDK alternatif terlalu mahal. 

- Peramalan permintaan tidak akurat dan tidak terjadi proses integrasi internal. 
- Proses logistik, distribusi dan pengadaan tidak terdokumentasi dengan baik. 

- Sistem informasi tidak mendukung proses RP. 

- Belum ada identifikasi pemasok produk dan jasa konstruksi sebagai langkah strategis. 

Level 2. 

Strukturisasi 

(terdefinisikan) 

Proses pemetaan struktur dalam 

rangka integrasi proses RP. Fungsi 

dan komponen pengontrolan 

diaplikasikan dalam pengelolaan 

demand, perencanaan dan 

penjadwalan produksi dan 

manajemen distribusi. 

- Adanya investasi waktu dan biaya untuk mendokumentasikan alur perencanaan, penjadwalan dan 

mengembangkan alat ukur. 

- Adanya pendetailan setiap perencanaan kebijakan yang akan diterapkan. 

- Rencana produksi MPK mulai diintegrasikan pada sepanjang RP dan mempertimbangkan keterbatasan kapasitas. 

- Sistem informasi mulai dikembangkan untuk mendukung pelaksanaan dan integrasi proses organisasi RP. 

- Demand dievaluasi untuk setiap komponen MPK dengan pertimbangan historis, proses pengelolaan demand dan 

peramalan. 

- Demand selalu di update dan reliabel. 

- Dampak dari perubahan dimasa yang akan datang akan dievaluasi secara detail sebelum dilaksanakan. 

- Setiap node/titik distribusi selalu di diukur dan dikontrol. 
- Proses distribusi terukur dan terkontrol serta dipahami oleh pelaku RP. 

Level 3.  

Visi 

Pada tingkat ini proses formalisasi 

bagi pembina/pelaku RPK berupa 

distribusi, perencanaan jaringan RP, 

perencanaan demand, pengadaan 

dan operasionalisasi. Mulai 

dikembangkan langkah strategis 

dalam persfektif yang lebih luas. 

- Terdapat tim pengadaan dalam sistem deliver yang dibentuk dan secara reguler mengadakan pertemuan dengan 

organisasi dalam sistem RP terkait. 

- Setiap pemilik kewenangan dalam proses operasionalisasi RP memiliki tanggungjawab. 

- Setiap komponen RP telah memiliki tim yang bertanggungjawab untuk mengembangkan perencanaan strategi 

operasional. 

- Tim perencana strategi operasional selalu melakukan pertemuan rutin dan menggunakan alat analisis untuk 

mengkaji dampak perubahan sebelum dilaksanakan. 

- Setiap proses perencanaan strategi operasional didokumentasikan dan diupdate. 
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Tabel 2-11. Model Rumusan Tahapan Kematangan Proses Pengelolaan Rantai Pasok (Vaidyanathan & Howell, 2007 dan Demir & Kocabaş, 2010) 
(Lanjutan) 

Tingkatan Deskripsi Karakteristik 

Level 4.  

Integrasi 

Pada tahap ini, pembina / 

penanggungjawab RP dibentuk dalam 

konteks kolaboratif. Proses organisasi 

akan berintegrasi dengan proses 

pasokan pada konsumen dalam 
platform kolaborasi. Hubungan 

kemitraan pada bagian hilir RPK 

solid dan terintegrasi. Perusahaan 

dalam organisasi RP memiliki ukuran 

dan capaian keberhasilan aliran MPK 

dan mulai menggunakan analisis dan 

kebijakan strategis terhadap mitra 

dalam RPK. 

- Memulai pengembangan dengan membina kemitraan melalui kemampuan merespon demand. 

- Pada proses perencanaan dan penjadwalan produksi, pendekatan kolaborasi terlihat dalam fungsi 

marketing/sosialisasi, operasionalisasi dan distribusi. 

- Informasi tentang perencanaan yang dilakukan pada bagian hilir atau konsumen mulai dipertimbangkan sebagai 

input bagi perencanaan organisasi hulu. 
- Perubahan pada setiap proses dilakukan secara perlahan dan dipandu oleh dokumentasi yang baik. 

- Rencana pengembangan organisasi perusahaan sejalan dengan rencana pengembangan pemasok. 

- Pengukuran dan pengontrolan diterapkan untuk menilai perusahaan. 

- Pemasok memiliki akses pada inventori manufaktur dan informasi rencana dan jadwal produksi dishare. 

- Pemasok utama (critical suplier) sebagai mitra utama yang diprioritaskan dan memiliki akses yang luas terhadap 

informasi perusahaan tentang produksi. 

- Gugus tugas perencana strategis, yang telah dibentuk pada fase sebelumnya memiliki akses bebas untuk menilai 

dampak dari strategis berdasarkan kinerja RPK yang telah diukur. 

- Gugus tugas perencana strategis dilibatkan dalam merekrut anggota baru dan mitra dalam RPK serta aktif 

berpartisipasi dalam membina kemitraan hubungan pemasok dan pengguna akhir. 

- Gugus tugas juga menilai manfaat yang diperoleh setiap pengguna akhir atau pengguna akhir. 

Level 5.  
Dinamis 

Pada tahap ini, strategi integrasi RPK 
bertujuan untuk mendukung 

penerapan kolabotatif di antara mitra 

dan mengembangkan baseline pelaku 

RP agar responsif terhadap perubahan 

pasar/tuntutan pertumbuhan ekonomi. 

Rantai yang terbentuk bersifat 

dinamis, terjadi perbaikan terus 

menerus dengan penggunaan KPI 

(Key Performance Index), respon 

melalui sinkronisasi dan perubahan 

lingkungan yang semakin kompetitif. 

- Fungsi kolaborasi melalui distribusi dan perencanaan akan terjadi di antara pelaku dan semakin berkembangnya 
peramalan. 

- Proses pemenuhan target program kerja stakeholder akan terintegrasi selama proses RP. 

- Proses pengelolaan demand akan terintegrasi dengan perencanaan dan penjadwalan produksi. 

- Manufaktur akan membentuk hubungan yang akrab dengan pengguna akhir dan memiliki kontrol atas demand 

dan keterbatasan kapasitas produksi. 

- Manufaktur akan menyajikan demand jangka pendek pada pengguna akhir dan bertindak secara responsif. 

- Waktu suplai/pasokan akan menjadi pertimbangan utama pada rencana produksi dan secara terus menerus akan 

diperbaharui/update. 

- Manufaktur akan terus memonitor order dan mengukur tingakat pemenuhan yang dikirim tepat waktu. 
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2.6.3 Kriteria Penilaian Sebuah Tingkat Kematangan Pada Rantai Pasok Industri 

Konstruksi 

Kerangka model pada Tabel 2-11. merupakan kerangka capaian ideal yang harus 

dicapai, namun untuk pencapaian tersebut maka terlebih dahulu akan dibangun kerangka 

operasional penilaian terhadap fungsi dan proses penerapan RP pada industri konstruksi 

di Indonesia selama ini. Meng et al. (2011) juga mengusulkan komponen kunci untuk 

melakukan pengukuran capaian melalui pembentukan model kematangan yaitu: 

1) Membangun kriteria penilaian: dibagi menjadi kriteria umum dan subkriteria. 

Kriteria umum mewakili aspek utama dari penerapan RP sedangkan subkriteria 

menjelaskan komponen/bagian pembentuk dan kriteria utama. 

2) Menentukan tingkat kematangan: tingkatan kematangan dibagi menjadi 5 dan 

dimulai dari tahapan tradisional hingga tahapan kolaboratif. 

3) Membangun kerangka matriks: menyajikan diskusi detail untuk setiap kriteria dan 

penilaian pada setiap level kematangan. 

4) Membuat prosedur penilaian: tiga prosedur penilaian akan membantu menjelaskan 

bagaimana menerapkan model yang diusulkan dalam penilaian praktis.  

Sedangkan Vaidyanathan dan Howell (2007) mengusulkan sebagai berikut: (i) 

melakukan proses penilaian secara umum untuk mengidentifikasi proses bisnis yang ada; 

(ii) menilai penggunaan alat/tools manajemen terbaru sebagai alat ukur perkembangan 

kematangan (iii) menilai strategi yang digunakan dalam kebijakan hubungan yang 

terbentuk di antara konsumen dan pemasok serta bagaimana terbentuknya hubungan 

jangka panjang; (iv) penilaian terhadap “value”, penilaian ini dilakukan organisasi 

terhadap kegagalan dalam proses bisnis dan proses dalam kematangan RPK serta 

melakukan mitigasi dengan penerapan proses, tools dan strategi baru untuk memperoleh 

“value” dan motivasi sebagai prasyarat/syarat untuk melangkah pada tingkat kematangan 

RPK berikutnya.  

2.7 Proses Konseptualisasi dalam Sebuah Penelitian Rantai Pasok 

2.7.1 Proses Konseptualisasi Penelitian 

Penelitian RP MPK di Indonesia baru memasuki tahap awal dan belum menjadi bahasa 

yang populer bagi penyelenggara konstruksi nasional dan fakta empiris di lapangan 

menunjukkan bahwa kajian RP baru dimulai pada tahap mikro, apalagi pada level 

makro/industri konstruksi. Sebagai penelitian pionir, maka kajian terkait RP sulit 
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dibangun melalui peletakan teori atau penalaran ilmiah/logika (deduktif). Kajian 

terdahulu juga belum banyak bahkan tidak ada sejauh pengamatan peneliti yang 

mengkaji secara khusus dan terintegrasi pada tema ini. Oleh karena itu, maka kajian akan 

didasari oleh pendekatan empiris (induktif) atau berdasarkan fenomena penyelenggaraan 

RP MPK sebagai bagian dari penyelenggaraan industri konstruksi di Indonesia. Proses 

pada kajian ini didasari oleh pengamatan di lapangan/empiris sehingga simpulan yang 

ditarik dimulai dari pernyataan atau fakta-fakta khusus menuju simpulan yang bersifat 

umum. Data-data atau fakta-fakta proses penyelenggaraan MPK yang diperoleh 

berdasarkan pengamatan di lapangan, disusun, diolah, dan dikaji untuk kemudian ditarik 

menjadi simpulan yang bersifat umum dengan mengeneralisasi fakta melalui statistika 

bukan melalui penalaran atau rasio. 

Proses konseptualisasi dalam sebuah penelitian sebagai proses pembentukan 

konsep-konsep yang bertitik tolak dari gejala-gejala pengamatan penyelenggaraan RP 

dari hulu hingga hilir. Pada proses penelitian induktif berjalan dengan cara mengamati 

sejumlah gejala individual/sistem/organisasi/industri, kejadian dan hubungan yang 

dikategorikan kemudian dirumuskan dalam bentuk konsep. Konsep yang dibangun lebih 

bersifat abstrak dan berada dalam bidang teoritis (logika) sedangkan gejala bersifat 

konkrit dan berada pada dunia empiris (faktual).  

Proses pemberian konsep pada gejala-gejala dalam penyelenggaraan konstruksi 

menjadi konseptualisasi penyelenggaraan MPK. Proses konsep akan memberi nama 

pada setiap gejala atau nama dalam kategori-kategori dalam penyelenggaraan konstruksi. 

Proses diawali dengan mengungkap masalah penelitian sebagai proses terjadinya 

kesenjangan (gap) antara das sollen (harapan) dan das sein (kenyataan) serta dirumuskan 

signifikasinya menjadi sebuah penelitian. Sehingga secara akademis sebuah penelitian 

disertasi dapat memberi kebaruan/novelty bagi teori baru dan bahkan merevisi teori yang 

sudah ada dan selanjutnya bagi sebuah manfaat praktis berguna bagi pengembangan 

kebijakan. 

2.7.2 Pendekatan Penelitian Rantai Pasok Pada Majemen Konstruksi 

Secara umum, penelitian dalam bidang konstruksi terdapat tiga kategori utama area 

kajian oleh Fellows dan Liu (2008) dan Green et al. (2010) berupa :  

1) Kekuatan struktur/structural integrity berorientasi produk (kekuatan material). 
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2) Manajemen konstruksi (MK) berorientasi proses (budaya organisasi perusahaan 

konstruksi),  

3) Gabungan produk dan proses (dampak pengadaan pada proyek dan kinerja 

manajemen proyek). 

Sedangkan area kajian manajemen konstruksi (MK) tidak seperti kebanyakan bidang 

engineering yang telah berkembang dan teraplikasi, area kajian ini memadukan ilmu 

alam dan sosial (Dainty, 2008). Memadukan kedua ilmu dalam bidang MK akan 

memberi manfaat kepada proses yang terjadi dalam sektor konstruksi. Seperti 

diultimatumkan oleh Laporan Latham (1994) bahwa harus diberi perhatian kepada 

institusi sektor konstruksi dan kulturnya agar dibangun secara bersama-sama (Seymour 

dan Rooke, 1995; Graham dan Thomas, 2008). Realitas ini mendukung bahwa kajian 

MK merupakan kajian yang berorientasi proses dengan tidak melupakan setting sosial 

berupa kultur yang terjadi pada industri konstruksi tersebut.  

Sebagai bagian dari kajian MK, RP pada industri konstruksi memiliki kesamaan 

dengan kajian RP pada sektor manufaktur. Karakteristik kajian RP seringkali menyajikan 

fenomena dan konteks yang kompleks dan dinamis (Manuj dan Pohlen, 1990; Linden, 

2006; Knipper, 2010; Randall dan Mello, 2012 dan Chadist, 2012). RP pada industri 

konstruksi telah mengalami adaptasi sejak tahun 1990-an, hal ini karena kelebihan kultur 

“proses” pada manufaktur akan memungkinkan untuk diterapkan pada kultur “proyek” 

konstruksi (Riley dan Clare-Brown, 2001; Brockmann dan Birkholz, 2006; Vrijhoef, 

2011). Di Indonesia sendiri penerapan sistem RP baru memasuki tahap awal dan masih 

dilakukan pada skala mikro (proyek) atau meso (perusahaan) saja, sedangkan pada level 

makro atau industri masih sangat sedikit. Penerapan sistem RPK akan melibatkan 

seluruh komponen penyelenggara dan pembina sektor konstruksi sehingga bukan hanya 

aspek produk saja tetapi aspek proses, proses yang dimaksud terkait budaya organisasi 

industri konstruksi. 

Sebuah penelitian RP dan sekaligus sebagai penelitian disertasi akan mengkaji 

fenomena pada setting alamiah dan fenomena RP dan komponen pendukungnya 

sehingga diperoleh state of the art dan bagaimana membangun teori dari penerapannya 

(Knipper, 2010). Untuk mengawali kajian semacam ini, maka sangat diperlukan syarat 

utama berupa paradigma dalam memilih desain sebuah penelitian. Paradigma merupakan 

sekelompok proposisi yang menjelaskan bagaimana sebuah dunia dipersepsikan, cara 
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untuk mengurai kompleksitas dari realitas, memberitahukan pada peneliti apa yang 

penting, yang legitimasi dan masuk akal (Sarantakas, 1998). Kebanyakan paradigma 

bidang MK berupa deduktif hipotetik (positivism) yang menguji teori dan hipotesis 

melalui penelitian empirik. Padahal industri konstruksi merupakan industri yang 

kompleks, dinamis dan fragmentasi serta kajian sistem RP sektor konstruksi juga 

memiliki ciri yang sama. Untuk itu akan menjadi sulit apabila menerapkan perspektif 

positivism (Manuj dan Pohlen, 1990; Linden, 2006; Randall dan Mello, 2012). Sesuai 

dengan setting alamiah dari kajian RP maka digunakan paradigma induktif untuk dapat 

melihat realita/word views, fenomena skala cakupan yang luas (makro/industri) dan 

kondisi setting sosial penelitian.  

Paradigma antipositivism/constructivism atau penelitian kualitatif dengan format 

pendekatan hybrid (campuran) yakni mengintegrasikan metodologi grounded theory 

(GT) dan studi kasus untuk menghasilkan teori baru. Rasionalisasi pendekatan campuran 

ini menurut Eisenhardt (1989) dan Ellram (1996) yakni penggunaan bersama studi kasus 

dan GT untuk membangun teori: 

- Dapat menghasilkan teori karena fleksibilitas metode constant comparison. 

- Hubungan yang dekat di antara teori dan data dapat diuji atau validasi pada penelitian 

lanjutan. 

- Teori yang terpilih dan disimpulkan menjadi lebih valid karena constant comparison 

dan data pertanyaan penyelidikan. 

Dipertegas oleh Bungin (2011), walaupun GT memiliki kelebihan dalam memberi 

kebebasan kepada peneliti untuk membangun kerangka penelitian yang sesuai dengan 

sifat-sifat dan karakter daerah penelitian tetapi GT sesungguhnya bukanlah metode 

kajian yang serba bisa. GT juga mengalami kesulitan dalam melakukan interpretasi data-

data, memakan waktu lama, butuh ketelitian dan tidak dibantu oleh teori pendukung 

sehingga memerlukan bantuan dari metode-metode lainnya (Strauss dan Corbin, 1998; 

Charmaz, 2006 dan Gunawan, 2013). Dengan memanfaatkan kelebihan studi kasus 

dalam mengungkap hal yang detail/spesifik dan unik serta amat mendetail dapat berguna 

untuk melengkapi kekurangan GT (Eisenhardt, 1989; Yin, 2003; dan Flyvbjerg, 2011). 

2.7.3 Pendekatan Grounded Theory 

Grounded Theory (GT) merupakan metode yang dilakukan secara induktif menemukan 

teori dengan cara peneliti mengembangkan teori dari topik dan secara simultan 
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mendasarkan teori pada data atau teorisasi data (Strauss dan Corbin, 1998; Glaser, 2008). 

Pengembangan teori pada GT mempengaruhi pencarian data (theoretical sampling) dan 

kemudian hasil analisis data yang terkumpul membentuk teori yang dibangun. Proses ini 

akan terus berlangsung (constant comparison) sampai peneliti mencapai kejenuhan 

teoritis (theoretical saturation) di mana data baru hasil analisisnya tidak lagi 

memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembentukan teori dan telah dapat 

dijelaskan dengan data. Penelitian jenis ini tidak bertolak dari suatu teori atau menguji 

teori (kuantitatif) melainkan bertolak dari data menuju suatu teori (Glaser dan Strauss, 

1967;. Strauss dan Corbin, 1998; Glaser, 2008). 

Penelitian yang menggunakan GT telah banyak terbukti mendalami fenomena 

struktur dan perilaku organisasi pembentuk RP produk MPK yang bersifat kontekstual, 

berorientasi proses dan deskriptif (Graham & Thomas, 2008; Green et al., 2010; Randall 

& Mello, 2012; González-Teruel & Abad-García, 2012). GT menyajikan metode 

induktif untuk membentuk kumpulan teori melalui investigasi di dalam dan lintas 

organisasi (Chadist, 2012). Lebih lanjut dikatakan, kajian RP seringkali memuat 

fenomena dengan kompleksitas yang berbeda-beda. Peneliti meyakini bahwa GT 

menjadi pilihan metodologi yang sesuai pada kajian ini karena temuan yang diperoleh 

menjadi cocok, dipahami, berlaku umum dan terkontrol. GT juga dapat memotret para 

pihak dalam sektor konstruksi dengan pemahaman yang mendalam tentang apa yang 

dirasakan dan diyakini selama terlibat dan pada titik ini metodologi lainnya belum 

malakukan. Strauss dan Corbin (1998) menyajikan ciri-ciri GT : 

1) GT dibangun dari data tentang suatu fenomena bukan hasil pengembangan teori 

yang sudah ada. 

2) Penyusunan teori dilakukan dengan analisis data induktif bukan deduktif. 

3) Syarat utama dalam menilai GT yang baik yaitu cocok (fit), dipahami 

(understanding), berlaku umum (generality), pengawasan (control), dan memiliki 

kepekaan teori. 

4) Kemampuan peneliti memberi makna terhadap data sangat dipengaruhi kedalaman 

pengetahuan teoritik, pengalaman, penelitian pada bidang yang relevan dan 

banyaknya literatur yang dibaca. 

Beberapa komponen fundamental yang akan mengantarkan sebuah penelitian RP 

yang menggunakan pendekatan GT yang baik dan disajikan pada Tabel 2-12., serta 
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merupakan kombinasi dengan beberapa penelitian kualitatif lainnya, yang mana harus 

dimiliki oleh penelitian GT (Strauss dan Corbin, 1998; Charmaz, 2006; Glaser, 2008; 

dan Sbaraini et al., 2011). 

GT mengungkap pola dan struktur pada area yang ingin diteliti dengan cara 

constant comparison, sebuah proses yang membandingkan data baru terhadap data yang 

sudah ada. GT mengungkap kategori dan konsep yang mewakili sejumlah perilaku atau 

bahkan persoalan yang melibatkan organisasi dan manusia. Sejumlah perilaku sistem 

dapat mendukung sebuah hipotesis atau teori yang akan dibangun. Pada sebuah tahapan 

konseptual, teori dapat menjelaskan proses, tindakan, atau interaksi yang berkaitan 

dengan topik yang diteliti. Melalui proses constant comparison, GT dapat membangun 

konsep dari kejadian (yang sedang diamati dan perilaku dari kebijakan  yang diambil). 

Sebuah kejadian yang sering terjadi dapat memberikan sebuah indikator. Konsep yang 

terbentuk dapat memberikan sebuah abstraksi dari waktu, tempat dan masyarakat. 

Konsep seringkali hadir dalam data dan selanjutnya menjadi bagian dari teori. Seorang 

peneliti dapat mengumpulkan konsep dengan mencari pola yang sama dan dalam 

kejadian yang berulang. Sebuah kategori dengan banyak variasi konsep dapat 

diprioritaskan untuk dapat dipilih. Hubungan antara kategori dan kategori inti dapat 

menjadi hipotesis atau teori yang secara akurat dapat mengambarkan data dan diringkas 

pada Gambar 2-21. 

Selanjutnya, salah satu penyajian selama tahapan proses pengodean terbuka adalah 

membuat transkrip wawancara. Koding baris per baris dilakukan pada seluruh transkrip 

wawancara yang diperoleh selama tahapan pengumpulan data. Metode ini dilakukan 

dengan memberi tanda (marks) pada sebuah kata, kalimat atau bahkan paragraf yang 

mewakili sebuah kejadian. Proses penandaan ini akan menghasilkan kode atau memo 

atau note dan sebuah contoh transkrip wawancara yang telah ditandai disajikan pada 

Lampiran C. 
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Tabel 2-12. Komponen Dasar dari Studi Grounded Theory. 
Konsep Deskripsi 

Data 

Kualitatif 

Transkrip wawancara dan atau log catatan lapangan sebagai hasil pengumpulan data melalui 

wawancara tersetruktur dan tidak terstruktur serta analisa dokumen. Data Kualitatif yang 

digunakan berupa data yang dianggap sangat relevan dan memiliki hubungan yang sangat 

dekat tema kajian. 

Memo 

Sebuah Memo dapat berupa catatan kecil atau note yang diberguna untuk menangkap dan 

menjaga ide yang muncul selama analisis data. Memo dapat dibagi menjadi 3 kelompok 

yakni Memo Indikator yang menangkap ide, Memo Konsep yang berfungsi sebagai 

glosarium dan Memo Kategori sebagai catatan yang panjang. Pemilahan ini dilakukan 

secara menyeluruh dan mendalam. Sebuah Memo yang baik akan mewakili sebuah 
Indikator, Konsep dan Kategori. Dalam keadaan yang tidak memungkinkan maka Kategori 

dan konsep dapat dipakai sebagai Memo yang tunggal. 

Indikator 

Sebuah Indikator adalah data yang menunjukkan sebuah konsep dan berupa kata, frasa, 

kalimat atau paragraf dalam data yang dianalisis. Data aktual berupa perilaku kebijakan dan 

kejadian yang diamati atau dijelaskan dalam dokumen dan wawancara. 

Konsep 

Sebuah konsep merepresentasikan pola yang berulang dari sebuah perilaku sosial. Konsep 

dapat berupa abstraksi dari waktu, tempat dan manusia. Seringkali Konsep berupa perilaku 

atau faktor yang mempengaruhi perilaku yang dapat membantu menjelaskan kepada peneliti 

bagaimana persoalan mendasar penelitian dapat diatasi atau diproses. 

Kategori 

Sebuah Kategori adalah pengkhususan dari sebuah Konsep yang berupa kumpulan Konsep-

Konsep dan merupakan abstraksi yang lebih tinggi dari sekumpulan Konsep-Konsep. 

Sebuah Kategori memuat dua properti yakni nama dan definisi. Definisi menjelaskan 

tentang sebuah kategori dibangun atau deskripsinya.  

Kategori inti  
Kategori Inti mewakili penggabungan beberapa Kategori dengan cara melakukan 

konseptualisasi dengan analisa yang tingkat keabstrakannya lebih tinggi.  

Hipotesis 
Sebuah pernyataan dalam bentuk paragraf atau kalimat yang menghubungkan Kategori Inti 
sebagai hipotesis. 

Teori 
Teori merupakan kemampuan untuk melihat persoalan dari perspektif partisipan dan untuk 

menjelaskan alur persoalan dari serangkaian hipotesis konseptual. 

Esai 
Sebuah telaah literatur untuk membandingkan dan mengkontraskan Teori dengan cakupan 

pengetahuan yang telah dikaji pada Bab sebelumnya dan disajikan dalam bentuk Esai 

  

 
Gambar 2-21. Proses Umum Konseptualisasi Data Grounded Theory. 

2.7.4 Pendekatan Studi Kasus 

Pendekatan lain yang cukup populer pada penelitian RP adalah pendekatan studi kasus. 

Penelitian yang menggunakan studi kasus seringkali digunakan secara tunggal dan dapat 

pula digabungkan dengan pendekatan lain untuk memperoleh hasil yang komprehensip. 

Apabila studi kasus digabungkan dengan pendekatan lain seperti GT maka studi kasus 

dapat menjadi bagian dari proses triangulasi dari penelitian GT untuk menggunakan 

Konsep Indikator

PolaKategori

disarankan

diwakili oleh
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pendekatan multi metode yang memuat sumber, teknik dan tempat yang berbeda. Yin 

(2003) memberi pengertian studi kasus sebagai metode penelitian yang secara khusus 

menyelidiki fenomena kontemporer yang terdapat dalam konteks kehidupan nyata, yang 

dilaksanakan ketika batasan-batasan antara fenomena dan konteksnya belum jelas dan 

menggunakan berbagai sumber data.  

Studi kasus juga menggunakan teori sebagai penuntun dan bukti empiris untuk 

membuktikan sebuah teori dapat diimplementasikan pada suatu kondisi atau tidak. 

Beberapa karakteristik sebuah penelitian studi kasus dinyatakan oleh Yin (2003), 

VanWynsberghe dan Khan (2007), Creswell (2010), dan Bungin (2011) sebagai berikut:  

- Menempatkan obyek penelitian sebagai kasus. 

- Tidak memiliki ciri seperti air (menyebar dipermukaan), tetapi memusatkan diri 

pada suatu unit tertentu dari berbagai fenomena (mendalam). 

- Memandang kasus sebagai fenomena yang bersifat kontemporer. 

- Dilakukan pada kondisi kehidupan sebenarnya. 

- Menggunakan berbagai sumber data. 

- Menggunakan teori sebagai acuan penelitian. 

Kasus sebagai objek penelitian dalam penelitian studi kasus digunakan untuk 

memberi contoh pembelajaran dari adanya suatu perlakuan dalam konteks tertentu. 

Kasus dipilih penerapan RP MPK selain pada level nasional yakni pada level regional 

untuk melihat perubahan atau perbedaan akibat perilaku terhadap konteks RP yang 

diteliti. Lebih lanjut dikatakan, pada awalnya studi kasus bertujuan untuk mengambil 

lesson learned penerapan RP MPK yang dapat membalikkan perubahan atau 

memperkuat teori yang telah mapan dan kebenaran baru (Dooley, 2002; Flyvbjerg, 2006; 

VanWynsberghe dan Khan, 2007).  

Posisi pemanfaatan teori pada penelitian studi kasus untuk menentukan arah dan 

fokus penelitian (Yin, 2003). Hal ini berbeda dengan GT, teori berada di belakang supaya 

tidak menggangu proses teorisasi data. Bangunan teori pada awal proses penelitian ini 

disebut proposisi, namun bukan sebagai hipotesis dan berfungsi untuk membangun 

protokol penelitian. Protokol penelitian merupakan petunjuk praktis pengumpulan data 

yang harus diikuti oleh peneliti agar peneltian terfokus pada konteksnya.  

Pendekatan studi kasus telah banyak digunakan pada penelitian RP sebagai 

rangkaian dari pendekatan GT dan tindakan lanjutan untuk memperkuat konseptualisasi 
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data dari ‘best practice” penerapan RP MPK (Ellram, 1996; Ellram dan Edis, 1996). Hal 

ini dipertegas lagi oleh Xie et al. (2010) bahwa penggunaan studi kasus dapat digunakan 

bersamaan dengan metode lain dengan maksud memperoleh pemahaman yang 

mendalam tentang isu dan persoalan di antara kemitraan dan pemasok. 

2.7.5 Pendekatan Pengambilan Data dan Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti 

itu sendiri dan peneliti juga akan melakukan validasi terhadap kajian yang dilakukan 

(human instrument) (Sugiyono, 2010). Oleh karena itu, teknik pengumpulan data sebagai 

langkah strategis untuk mendapatkan data dengan berbagai setting alamiah. Data yang 

diperoleh merupakan hasil pengukuran dalam observasi dan sebagai proses komunikasi 

antara responden (provider) kepada peneliti (collector). Hubungan ini akan membentuk 

rantai komunikasi yang bertujuan memaksimalkan jumlah dan akurasi dalam 

mentransfer sejumlah makna atau konvergensi dari responden kepada peneliti (Suratno 

dan Arsyad, 2008; Fellows dan Liu, 2008). 

Pada dasarnya penelitian kualitatif teknik analisis data dilakukan sekaligus dengan 

teknik pengumpulan data dengan kata lain prosedur metodik sekaligus juga strategi 

analisis data itu sendiri. Tujuan analisis data kualitatif adalah pertama mengungkap 

semua proses etik yang ada dalam suatu fenomena dan mendeskripsikan kejadian proses 

tersebut apa adanya. Kedua mengungkap peristiwa emik (native point of view) dan 

kebermaknaan fenomena dalam pandangan objek-objek yang diteliti. Untuk mencapai 

itu, terdapat tiga kelompok besar analisis data yakni kelompok metode analisis teks dan 

bahasa, kelompok analisis tema-tema budaya dan analisis kinerja dan pengalaman 

induvidual/institusi (Bungin, 2011). 

Analisa tema budaya merupakan alat analisis yang digunakan untuk menganalisis 

proses etik (dari sudut pandang peneliti) dan emik (sudut pandang objek) dari suatu 

peristiwa dan mengungkapkan bagaimana peristiwa itu ditafsirkan atau dimaknai oleh 

objek atau informan penelitian. Pendekatan yang ditawarkan oleh Glaser dan Strauss 

(1967) untuk menggugat pendekatan klasik yakni bukan dari level atas (konseptual) ke 

bawah (empirik) tetapi sebaliknya. Peneliti akan turun ke lapangan tanpa rancangan 

konseptual, teori atau hipotesis tertentu sehingga tidak menggangu temuan pada level 

empirik atau tidak memaksa level empirik pada level logika. Coding dipilih sebagai 

teknik dalam analisis data karena merupakan konseptualisasi teori berdasarkan data yang 
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ada dan sebagai ciri khusus dari penelitian GT. Lebih lanjut, Strauss dan Corbin (1998) 

menyatakan terdapat tiga macam/jenis proses analisis data (pengodean) yakni open 

coding, axial coding dan selective coding. 

2.7.6 Pendekatan Keabsahan Penelitian 

Validitas dan realibilitas penelitian kualitatif berbeda dengan penelitian kuantitatif. 

Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada 

perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dan dengan apa yang sesungguhnya terjadi 

pada objek yang diteliti. Kebenaran realitas data menurut penelitian kualitatif tidak 

bersifat tunggal tetapi jamak dan tergantung pada konstruksi organisasi/manusia, sebagai 

bentuk proses mental dan latar belakangnya. Realibilitas penelitian kualitatif akan 

bersifat majemuk/ganda, dinamis/selalu berubah sehingga tidak ada yang konsisten dan 

akan berulang seperti semula (Creswell, 2010). Dalam penelitian kualitatif terdapat 

beberapa strategi validitas yang diterapkan dalam sebuah penelitian berdasarkan 

beberapa kajian terdahulu (Eisenhardt, 1989; Ellram, 1996; Yin, 2003; Charmaz, 2006; 

Creswell, 2010; Emzir, 2011; Ferdinand, 2011; Bungin, 2011; Saroso, 2012; Suratno dan 

Arsyad, 2008) dan dirangkum sebagai berikut: 

1) Melakukan triangulasi atau pengecekan sumber-sumber data dengan berbagai cara 

dan waktu. Beberapa triangulasi yang dapat dilakukan berupa:  

- Triangulasi kejujuran peneliti dilakukan dengan menguji kejujuran, 

subjektifitas, dan kemampuan merekam data oleh peneliti di lapangan. 

Disadari bahwa peneliti seringkali sadar dan tidak sadar melakukan tindakan-

tindakan yang merusak kejujuran ketika pengumpulan data atau terlalu 

melepaskan subjektifitasnya bahkan kadang tanpa kontrol. Untuk itu 

dilakukan triangulasi peneliti dengan meminta bantuan peneliti lain 

melakukan pengecekan langsung, wawancara ulang, dan merekam data di 

lapangan. Hal ini adalah sama dengan proses verifikasi terhadap hasil 

penelitian yang telah dilakukan oleh seorang peneliti. 

- Triangulasi sumber data dilakukan dengan membandingkan dan mengecek 

baik derajat kepercayaan suatu infromasi yang diperoleh melalui waktu dan 

cara yang berbeda dalam metode kualitatif yang dilakukan melalui : 

(1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara, 
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(2) Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa 

yang dikatakan secara pribadi, 

(3) Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi 

penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu, 

(4) Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai 

pendapat dan pandangan orang lain dan, 

(5) Membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan.  

Hasil dari perbandingan yang diharapkan adalah berupa kesamaan atau alasan-

alasan terjadinya perbedaan. Selain itu, triangulasi sumber data dapat memberi 

kesempatan dilakukan :  

(1) Penilaian hasil penelitian dilakukan oleh responden, 

(2) Mengoreksi kekeliruan oleh sumber data, 

(3) Menyediakan tambahan informasi secara sukarela, 

(4) Memasukkan informan dalam kancah penelitian, menciptaan 

kesempatan untuk mengiktisarkan sebagai awal analisis data, dan  

(5) Menilai kecukupan menyeluruh data yang dikumpulkan. 

- Triangulasi teknik/metode pengumpulan dengan menggunakan strategi 

(1) Pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa 

teknik pengumpulan data dan, 

(2) Pengecekan beberapa sumber data dengan metode yang sama. 

Triangulasi ini dilakukan untuk melakukan pengecekan terhadap penggunaan 

metode pengumpulan data, apakah informasi yng didapat dengan metode 

wawancara sama dengan metode pengamatan, atau apakah hasil observasi 

sesuai dengan informasi yang diberikan ketika di-wawancara. Begitu pula 

teknik ini dilakukan untuk menguji sumber data, apakah sumber data ketika 

diwawancara dan diobservasi akan memberikan infromasi yang sama atau 

berbeda. Apabila berbeda maka peneliti harus dapat menjelaskan perbedaan 

itu, tujuannya adalah untuk mencari kesamaan data dengan metode yang 

berbeda. 

- Triangulasi dengan teori dilakukan mengurai pola, hubungan dan 

menyertakan penjelasan yang muncul dari analisis untuk mencari tema atau 

penjelasan pembanding. Secara induktif dilakukan dengan menyertakan usaha 
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pencarian cara lain untuk mengorganisasi data yang dilakukan dengan jalan 

memikirkan kemungkinan logis dengan melihat apakah kemungkinan-

kemungkinan tersebut dapat ditunjang dengan data. Triangulasi ini juga 

menganggap bahwa fakta tidak dapat diperiksa derajat kepercayaannya 

dengan satu atau lebih teori dan terdapat juga anggapan lain menyebut bahwa 

hal tersebut sebagai penjelasan banding (rival explanation). Atau dengan kata 

lain, apabila peneliti gagal menemukan informasi yang cukup kuat untuk 

menjelaskan kembali infromasi yang diperoleh, justru peneliti telah mendaat 

bukti bahwa derajat kepercayaan hasil penelitian peneliti sudah tinggi. 

2) Melakukan member checking untuk mengetahui akurasi hasil penelitian. Pada 

prinsipnya untuk mengkonfirmasi langsung dengan kelompok anggota tim yang 

terlibat langsung pada saat penelitian dengan mengkonfirmasi ikhtiar hasil 

wawancara. Langkah ini dilakukan apabila peneliti bekerja dengan tim peneliti 

sehingga dapat menyatukan persepsi tentang data tertentu yang diperoleh di 

lapangan oleh peneliti satu dengan yang lain unutk diperoleh tingkat keabsahan yang 

tinggi. Tetapi apabila peneliti tidak sepakat tentang suatu infromasi maka harus 

dilakukan pengecekan kembali terhadap infromasi tersebut untuk memperoleh 

kejelasan informasi. 

3) Membuat deskripsi yang kaya dan padat tentang hasil penelitian. Deskripsi 

penerapan persoalan yang akan dikaji dapat mengambarkan keseluruhan persoalan 

sesuai setting aslinya dan dapat menggali seluruh pengalaman-pengalaman pelaku 

dan pakar yang berkecimpung pada persoalan tersebut. Penyajian yang deskriptif 

persoalan penelitian dan penerapannya akan menjadi lebih realistis dan kaya 

sehingga tentunya akan menambah validitas penelitian. 

4) Mengklarifikasi bias yang mungkin akan terbawa dalam penelitian. Penelitian 

kualitatif memiliki ciri refleksivitas. Oleh karenanya refleksi diri akan membantu 

bias penelitian berkurang dengan membuat narasi yang terbuka dan jujur untuk 

dapat dirasakan oleh pembaca. Karena penelitian ini memuat pendapat-pendapat 

dari pelaku dan pakar serta lembaga yang turut dibentuk oleh latar belakang, 

kebudayaan, sejarah dan status sosial ekonomi maka diperlukan sikap refleksivitas. 

5) Menyajikan informasi “yang berbeda” atau “negatif” yang dapat memberikan 

perlawanan pada tema-tema tertentu. Penerapan sistem RP sangatlah multidimensi, 
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sehingga akan memunculkan multi pemahaman yang tidak selalu menyatu. Dengan 

memperoleh informasi yang berbeda dan penyajian bukti yang kontradiktif dari 

berbagai tingkatan (tier) lembaga, pelaku usaha konstruksi dan pakar, maka hasil 

penelitian lebih realistis dan valid. Kajian kasus negatif dilakukan dengan jalan 

mengumpulkan contoh dan kasus yang tidak sesuai dengan kecenderungan 

informasi yang telah dikumpulkan dan digunakan sebagai pembanding. Kasus-kasus 

negatif semacam ini digunakan juga untuk mencegah terjadinya hal yang sama pada 

penelitian yang akan dan sedang dilakukan ini dalam rangka meningkatkan kualitas 

keabsahan data penelitian. 

6) Memanfaatkan waktu yang relatif lama di lapangan atau lokasi proyek berguna 

untuk menyalami dan mendalami fenomena dan sharing pengalaman dengan 

partisipan dalam setting yang sebenarnya sehingga akan semakin akurat/valid hasil 

penelitiannya. 

7) Melakukan tanya jawab dengan sesama rekan peneliti (pengecekan diskusi) untuk 

meningkatkan keakuratan hasil penelitian. Diskusi dengan berbagai kalangan yang 

memahami masalah penelitian akan memberikan informasi yang berarti kepada 

peneliti sekaligus upaya untuk menguji keabsahan hasil penelitian. Cara ini 

dilakukan dengan mengekspos hasil sementara dan atau hasil akhir untuk 

didiskusikan secara analitis. Diskusi bertujuan untuk menyingkap kebenaran hasil 

penelitian serta mencari titik-titik kekeliruan interpretasi dengan klarifikasi 

penfsiran dari pihak lain. Diskusi yang dilakukan dapat pula menghasilkan 

pandangan kritis terhadap hasil penelitian, temuan teori substantif, membantu 

pengemangan langkah berikutnya dan pandangan lain sebagai pembanding. Namun 

demikian, apabila tidak hati-hati maka dan tidak mampu menjelaskan hasil 

penelitian maka akan menghasilkan bias dan mengacaukan semua langkah dan 

langkah desain penelitian. 

2.8 Proses Pembuatan Teori 

Pengembangan teori meliputi dua bentuk konstruksi penalaran pengetahuan yakni 

penalaran induktif dan penalaran deduktif. Penalaran induktif membangun pengetahuan 

dari aras bawah ke aras atas dengan membentuk dasar kajian berdasarkan pengamatan 

yang cermat dari peristiwa pada konteks kejadian langsung. Penalaran induktif 

memberikan kontribusi untuk pengembangan teori melalui paradigma penelitian 
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kualitatif dan menekankan kualitas subjektif dari pengalaman/amatan. GT merupakan 

contoh yang paling sesuai dengan pengembangan teori seperti ini. Sedangkan penalaran 

deduktif paling sering dikaitkan dengan metode ilmiah atau modernis (logical-positivist) 

dalam penyelidikan empiris. Penalaran deduktif sebagai pendekatan top-down yang 

mana prosess pengetahuan sebagai usaha kumulatif untuk menetapkan konstruksi teoritis 

sehingga dapat diuji dan diverifikasi atau disangkal. Penggunaan metode ilmiah dimulai 

dengan persoalan yang dipilih karena beberapa kesenjangan dalam literatur atau 

kurangnya pemahaman tentang peristiwa-peristiwa penting. Proses berlanjut melalui 

definisi operasional dari konstruk kunci, pengujian hipotesis, analisis data yang 

diperoleh, pembahasan temuan, dan tindakan berdasarkan informasi pengetahuan yang 

diperoleh. Metode ilmiah dimulai dengan definisi fenomena yang diteliti dan diakhiri 

dengan upaya untuk mengendalikannya. Dalam pendekatan deduktif metode ilmiah 

peran teori membuat hasil yang diperoleh bermakna. Sedangkan pendekatan induktif 

dibangun dari pengalaman dan interaksi yang dibangun untuk memunculkan model atau 

teori baru. Pendekatan bottom up pada penalaran induktif dimulai dengan pengalaman 

praktek dilapangan dan kemudian bergerak ke arah pemahaman yang kompleks dan 

penilaian teknis yang tersirat serta dilengkapi teori yang cukup (Southern & Devlin, 

2010).  

 Mengacu pada penalaran diatas, Ihalauw (2008) membagi penalaran pada area 

abstrak dan area empirik dan disajikan pada Gambar 2-22. Pada penalaran induktif atau 

hampiran induktif amatan yang dilakukan pada area empirik selanjutnya di bawah pada 

area abstrak untuk membentuk, memodifikasi konsep dan menata dalil. Sedangkan pada 

penalaran deduktif atau hampiran deduktif penalaran perenungan dengan menggunakan 

teori terdahulu akan diuji dan divalidasi melalui pengukuran konsep dan pengujian 

dalil/model. Selanjutnya kiblat pemikiran ini akan dibatasi oleh garis yang diberi nama 

oleh Ihalauw (2008) yakni garis JOI. 
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Gambar 2-22. Kiblat Pikiran dan Hampiran Ilmiah Penelitian (Ihalauw, 2008). 

Untuk membawa pada pemahaman pada bagian yang lebih detail tentang teori akan 

didiskusikan dulu beberapa istilah model, konsep, teori, hipotesis metodologi dan 

metode. Silverman dan Marvasti (2008) pada Tabel 2-13 menguraikan bagaimana istilah 

tersebut digunakan dalam penelitian. 

Tabel 2-13. Istilah Dasar dalam Penelitian (Silverman dan Marvasti, 2008) 
Istilah Makna Relevansi 

Model Suatu kerangka kerja yang luas untuk melihat realitas. Manfaat 

Konsep Suatu ide yang diturunkan dari sebuah model yang ada. Manfaat 

Teori Serangkaian konsep yang digunakan untuk 
mendefenisikan dan/atau menjelaskan beberapa 

fenomena. 

Manfaat 

Hipotesis Suatu proposisi yang dapat diuji. Validitas 

Metodologi Suatu pendeatan umum untuk mengkaji toik penelitian. Manfaat 

Metode Suatu teknik penelitian khusus. Sesuai dengan model, 

teori, hipotesis, dan 

metodelogi 

 

Pada tabel tersebut, model menyediakan suatu kerangka kerja total unutk 

bagaimana melihat realitas. Secara singkat, kerangka kerja tersebut mengatakan seperti 

apa realitas dilapangan dan unsur-unsur dasar (ontologi), apa hakikat dan status dari 

pengetahuan (epistemologi). Konsep adalah ide-ide khusus yang jelas diturunkan dari 

suatu model tertentu. Konsep menawarkan cara-cara melihat pada dunia yang esensial 

dalam mendefenisikan suatu masalah penelitian. Teori menyusun serangkaian konsep 

untuk mendefenisikan dan menjelaskan beberapa fenomena. Sebagaimana Strauss dan 

Corbin (2008) meletakkan pemahaman bahwa teori terdiri dari hubungan-hubungan 

yang dapat dipercaya dan dihasilkan di antara konsep-konsep dan serangkaian konsep. 

Tanpa sebuah teori, fenomena seperti ‘kematian’, ‘suku bangsa’, dan ‘keluarga’ tidak 

Area 

Abstrak

Area 

Empirik

Membentuk, 

memodifikasi konsep/

dalil menata dalil

Amatan
Mengukur konsep & 

menguji dalil/model

Penalaran 

perenungan

Hampiran 

induktif

Bahasa 

empirik

Bahasa 
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Hampiran 
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dapat dipahami. Dalam konteks ini maka tanpa sebuah teori tidak mungkin melakukan 

suatu penelitian. Jadi, teori menyediakan tumpuan untuk memerhatikan dunia, terpisah 

dari, masih tentang dunia tersebut. Dalam ini, teori menyediakan: 

1) Suatu kerangka kerja untuk secara kritis memahami fenomena. 

2) Suatu basis untuk memerhatikan bagaimana sesuatu yang belum diketahui dapat 

diorganisasikan  

Ihalauw (2008) mengilustraskan bila membangun teori seperti membangun sebuah 

rumah, apabila batu bata ilimiah adalah konsep, dan dinding-dinding tembok” ilmih 

adalah proposisi, maka “rumah” ilmiah adalah teori. Teori menurut Ihalauw adalah 

sebuah sistem proposisi-proposisi atau sebuah rangkaian terpadu dari proposisi-

proposisi. Proposisi sendiri merupakan pernyataan dalam bentuk kalimat yang memiliki 

arti penuh, serta mempunyai nilai benar atau salah, dan tidak boleh kedua-duanya”. 

Maksud kedua-duanya ini adalah dalam suatu kalimat proposisi standar tidak boleh 

mengandung 2 pernyataan benar dan salah sekaligus. proposisi dapat merupakan 

hubungan yang logis antara antara dua konsep atau lebih dalam bentuk kalimat 

pernyataan  dan sebagai suatu statemen mengenai ihwal suatu realitas. karena mengenai 

ihwal  suatu realitas, dan tidak mengenai nilai atau pendapat ideal. Syarat proposisi 

adalah menunjuk atau bersangkut paut dengan gejala yang dapat diamati atau diindera.  

 Dengan demikian ditekan kan oleh Ihalauw (2008) bahwa proposisi sebagai 

komponen pembentuk teori. Namun proposisi itu haru terangkai satu dengan yang lain 

sehingga menjadi satu totalitas sistem yang terpadu. Seringkali dalam diskusi ilmiah dan 

literatur, teori dan model digunakan secara substitusi satu dengan yang lain. Ditinjau dari 

proses pembentukannya, tidak ada bedanya diantara keduannya, unsur pembentuknya 

sama yakni proposisi-proposisi. Model sendiri berbeda dari teori jika ditinjau dari 

abstraksi atau nilai normatif yang dikandungnya. Sebuah model dibentuk dengan cara 

mengaitkan proposisi –proposisi aras rendahan, sedangkan teori dibentuk oleh 

proposisi–proposisi beraras tinggi. Walaupun demikian tidak semua teori berada pada 

aras abstrak yang tinggi bahkan banyak dari teori juga berada beraras pada aras abstrak 

rendah sehingga disebut model. 

 Cara membangun teori atau model menurut Ihalauw (2008) dilaukan dengan 

membuat kaitan proposisi-proposisi sehingga menjadi sebuah rangkaian yang terpadu 

atau menjadi sistem proposisi-proposisi. Sebuah teori yang paling sederhana memiliki 
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sekurang-kurangnya dua proposisi, makin banyak proposisi yang terkait secara terpadu 

makin kompleks pula teorinya. Sebagai contoh untuk menunjukkan perbedaan antara 

himpunan atau kumpulan proposisi-proposisi dan teori sebagai sistem proposisi 

digambarkan pada Gambar 2-23 dan Gambar 2-24. 

 
Gambar 2-23. Himpunan Proposisi-Proposisi. 

 
Gambar 2-24. Teori sebagai Sistem Proposisi-Proposisi. 

Shaw dan Costanzo (1982) merumuskan dua kategori kriteria yang dapat 

digunakan untuk menentukan kualitas sebuah teori.  

1) Kategori pertama memuat kriteria-kriteria yang dibutuhkan agar sebuah teori dapat 

diterima dalam komunitas ilmiah. Untuk kategori yang pertama terdapat tiga kriteria 

yang penting yakni  
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a

X3 Y

Proposisi
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Proposisi-proposisi (a) dan (b) tidak 

membentuk sebuah teori karena 

tidak dapat dirangkai terpadu; yang 

terjadi hanyalah himpunan 

proposisi-proposisi (a) dan (b) saja.
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Proposisi
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Proposisi
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b

Proposisi-proposisi (a), (b) dan (c) 

dapat dirangkai terpadu menjadi 

sebuah sistem. Oleh karena itu 

terbentuk sebuah teori.

Teori yang terbentuk sebagai 

sistem proposisi-proposisi.
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- Pertama, secara internal teori tersebut harus memuat pernyataan-pernyataan 

yang konsisten secara logis. Artinya, pernyataan-pernyataan teoritis dalam 

sistem konseptual teori tersebut tidak boleh bertentangan satu sama lain, dan 

mengarahkan pada prediksi yang tidak sesuai.  

- Kedua, teori tersebut harus sejalan dengan data-data yang diketahui dan fakta-

fakta yang ada.  

- Ketiga, teori tersebut harus dapat diuji secara empiris. Ketiga kriteria ini sangat 

menentukan diterima atau tidaknya teori tersebut dalam komunitas ilmiah yang 

bersangkutan. 

2) Kategori yang kedua memuat kriteria-kriteria yang diharapkan dari sebuah teori, 

namun tidak terlalu penting bagi penerimaan teori tersebut dalam komunitas ilmiah 

yang berkaitan.  Untuk kategori yang kedua, terdapat enam kriteria.  

- Pertama, teori harus dinyatakan dalam istilah-istilah yang dapat dimengerti dan 

dapat dikomunikasikan antar ilmuwan. 

- Kedua, teori harus memiliki kebernasan (parsimonious) atau secara 

komprehensif dapat menjelaskan fenomena. 

- Kriteria yang ketiga, teori tersebut harus dapat diintegrasikan dengan teori-teori 

lama yang sudah ada dan diterima oleh komunitas ilmiah (existing bodies of 

theory). 

- Keempat, teori yang baik adalah teori yang mampu menjelaskan rentang realita 

atau situasi yang luas (teba yang luas). Semakin luas rentang situasi atau realita 

yang dapat dijelaskan, semakin baik teori itu. 

- Kelima, teori yang baik adalah teori yang memberikan temuan-temuan baru 

mengenai fenomena yang diteliti (novelty). Teori-teori yang menjelaskan hal-

hal yang sudah diketahui sebelumnya, tidak dinilai lebih tinggi dari teori-teori 

yang memberikan temuan-temuan baru mengenai fenomena atau realita. 

- Keenam, teori yang baik adalah teori yang mampu mendorong dilakukannya 

penelitian. Teori yang bernas, memiliki teba yang luas dan berguna, tentu akan 

menarik untuk diuji secara empiris. 

2.9 Roadmap Penelitian Terdahulu Rantai Pasok Industri Konstruksi 

Roadmap penelitian berfungsi sebagai arah/petunjuk bagi pelaksanaan penelitian 

berdasarkan penelitian terdahulu atau yang sudah pernah dilakukan. Berdasarkan latar 
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belakang, tujuan penelitian dan kajian terhadap teori serta penelitian terdahulu maka 

kajian RP penyelenggaraan MPK dibagi dan dibatasi pada sistem distribusi (Tabel 2-14), 

sistem produksi (Tabel 2-15), ekonomi organisasi industri konstruksi (Tabel 2-16) dan 

pengukuran kinerja RP (kematangan) (Tabel 2-17). 

Secara ringkas keempat area kajian-kajian terdahulu telah menjadi dasar bagi 

penelitian ini untuk membangun sebuah kerangka pikir penelitian. Pada area pertama 

yakni sistem distribusi (Tabel 2-14.) memberi peranan kajian yang memuat bagaimana 

menyederhanakan aliran material (Childerhouse dan Towill, 2003). Best practice proses 

penyajian material dilakukan melalui sistem logistik yang dipelajari dari negara-negara 

berkembang yang telah menerapkan (Abdul-Rahman dan Alidrisyi, 1994; Moore et al., 

1997; Oral et al., 2003; Walsh et al., 2004; Polat dan Arditi, 2005; Vidalakis et al., 2011). 

Dukungan pada aliran material juga dilakukan dengan pemanfaatan aliran informasi 

yang transparan dalam mendukung integrasi RP (Walsh et al., 2004; Titus dan Brochner, 

2005; Cus-Babic et al., 2014). 

Pada area kedua yakni sistem produksi dalam RP (Tabel 2-15.) memberikan 

peranan kajian proses produksi yang diadaptasi dari industri manufaktur untuk 

diterapkan pada level industri konstruksi nasional (Gann, 1996; Green et al., 2005; Jeong 

et al., 2006; Cutting-Decelle et al., 2007; Siang dan Yih, 2012). Adaptasi yang dilakukan 

tidak serta merta langsung diterapkan karena secara prinsip berbeda di mana manufaktur 

memiliki kultur perusahaan dan konstruksi berkultur proyek (Riley dan Clare-Brown, 

2001). 

Selanjutnya pada area ketiga memuat kajian keterkaitan RP dengan ilmu 

ekonomi industri (Tabel 2-16.), RP sebagai bagian dari industri nasional diperlukan cara 

pandangan organisasi ekonomi industri yakni sebuah pendekatan yang mengkaji sistem 

pasar atau pertemuan antara pembeli dan penjual. Kajian RP ini memuat sejumlah besar 

pemasok dan distributor dalam tier-tier yang menbentuk organisasi industri MPK 

(Lansey, 1994; Nicolini et al., 2001; Tennant dan Fernie, 2013) dan juga berkompetisi 

dalam pasar MPK tersebut (Ellram, 1991 dan London, 2004). Organisasi industri MPK 

sebagai bagian dari industri nasional juga turut membentuk pasar yang memiliki struktur, 

perilaku dan kinerja sesuai industri konstruksi itu berada (Soeparto, 2007; Kim dan 

Reinschmidt, 2011; Khalfan dan Maqsood, 2012; Liu et al., 2013). 
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Pada akhirnya, area kajian pengukuran kinerja RP dengan pendekatan 

kematangan (maturity) (Tabel 2-17.) memberi kontribusi pada pengukuran dan acuan 

terhadap pelaksanaan RP selama ini. Konsep pengukuran kinerja melalui kematangan 

RP dibangun berdasarkan kematangan yang telah ada pada sektor konstruksi dan 

manufaktur (Vaidyanathan dan Howell, 2007; McCormack et al., 2008; Meng et al., 

2011). Selanjutnya model pengukuran yang telah terbangun akan divalidasi pada level 

industri konstruksi (makro) nasional dengan penyesuaian yang sesuai konteksnya 

(Proverbs dan Holt, 2000; Kwak dan Ibbs, 2002; Willis dan Rankin, 2010; Goh dan 

Rowlinson, 2013; Zeb et al., 2013). Berdasarkan pada rumusan kajian terdahulu di atas 

maka akan diringkas dalam diagram fishbone (diagram sebab akibat) pada Gambar 

2-25. untuk mengantar pada kerangka pikir penelitian ini. 

Penelitian-penelitian RPK terdahulu terhadap pada diagram fishbone mengkaji 

empat area besar yakni sistem distribusi (Tabel 2-14.), sistem produksi (Tabel 2-15), 

organisasi ekonomi industri konstruksi (Tabel 2-16.) dan pengukuran kinerja RP 

(kematangan) (Tabel 2-17.). Pada umumnya kajian RPK mengkaji penyelenggaraan RP 

(termasuk MPK) pada level proyek (mikro) dan level perusahaan (meso) dan sedikit 

sekali yang mengkaji pada level makro atau industri. Hertz (2006) dan London (2008) 

menyarankan diperlukan kajian yang lebih luas (skala makro/industri) dan dapat 

memotret berbagai kelembagaan/kewenangan dari hulu hingga hilir.  

Berdasarkan latar belakang dan integrasi keempat hubungan komponen maka 

dibangun kajian RP penyelenggaraan MPK pada skala industri konstruksi (makro). Oleh 

karena itu, penelitian ini menawarkan kebaruan (novelty) berupa konseptualisasi dari 

integrasi RP penyelenggaraan MPK pada penyelenggaraan industri konstruksi (makro) 

yang juga melibatkan kelembagaan pendukung terkait. Untuk maksud tersebut, maka 

pendekatan penelitian yang digunakan mempertimbangkan karakteristik fenomena 

persoalan RP yang kompleks dan dinamis. Sehingga pendekatan induktif dan metode 

hybrid (campuran) digunakan untuk memperoleh pola-pola pada proses 

penyelenggaraan RP MPK. Kajian pada sistem RP dibatasi pada proses-proses penyajian 

MPK mayor atau yang menjadi isu utama nasional pada penyelenggaraan konstruksi 

nasional seperti semen, baja, aspal dan peralatan konstruksi dari hulu hingga hilir yang 

melalui lintas kelembagaan dan regulasi.  
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Tabel 2-14. Penelitian Terdahulu Tentang Sistem Distribusi Pada Rantai Pasok Industri Konstruksi 

No Judul 
Peneliti, Tahun 

dan Negara 
Tujuan Penelitian Hasil (Kesimpulan) 

1 Simplifed material 

flow holds the key to 

SC integration 

Childerhouse dan 

Towill (2003), 

Negara-negara 
eropa 

Menganalisis penyederhanaan 

(simplified) aliran material 

dalam RP. 

- Duabelas aturan penyederhaan aliran material dapat digunakan untuk 

menaikkan kinerja RP yang seamless/mulus.  

- Ada korelasi yang kuat antara penyederhanaan aliran material dengan 
integrasi RP. 

2 A prespective of 

material management 

practice in a fast 

developing economy 

the case of Malaysia. 

Abdul-Rahman  dan 

Alidrisyi (1994), 

Malaysia 

Melakukan survei dan 

wawancara terhadap kontraktor 

PU untuk menguji pengelolaan 

material dan menyelidiki 

persoalan yang berhubungan 

dengan manajemen material. 

- Persoalan yang dapat didentifikasi berhubungan dengan keterlambatan 

dalam pengiriman material, tidak menggunakan terknik perencanaan 

yang matang, keragaman material dan penggunaan komputer. 

Kelemahan ini berhubungan dengan lemahnya kemampuan kontraktor 

pada negara berkembang. 

- Keterlambatan material membuat pasar material konstruksi terjadi 

monopoli. 

3 Logistics simulation 

modelling across 

construction SCs. 

Vidalakis et al. 

(2011), Inggris 

Menyajikan analisis logistik 

RPK dengan menilai dampak 

variasi permintaan dari penjual 

material bangunan. 

- Menekankan pentingnya kerjasama organisasi menengah pada studi-

studi RPK dan menyajikan implikasi dari variasi demand pada kinerja 

logistik berhubungan dengan inventori dan biaya transportasi. 

4 Managing 

information fow in 

construction SCs. 

Titus dan Brochner 

(2005), Amerika 

Serikat 

Menyajikan pemahaman 

pengadaan dalam kerangka RPK 

dan membangun model aliran 
informasi. 

- RP dalam proyek konstruksi dapat diidentifikasi melalui keterlibatan tim 

dan responnya terhadap pengelolaan aliran informasinya. 

- Komunikasi yang dalam RPK terjadi dalam dua arah. 

5 Supply-chain 

transparency within 

industrialized 

construction projects. 

Cus-Babic et al. 

(2014) Slovenia 

Mengkaji model usulan sistem 

informasi dalam konstruksi 

untuk menjebatani desain, 

prepabrikasi, proses konstruksi 

pada proyek. 

- Model automatisasi pemetaan informasi dengan alogaritma komputer. 

- Integarasi dalam desain, pabrikan, dan proses konstruksi dapat 

memberikan keuntungan signifikan bagi stakeholder dalam RP.  

- Pemetaan informasi dapat meningkatkan pemantauan kemajuan proyek, 

detail teknik dan pengelolaan aliran material di antara RP. 

6 Strategic positioning 

of inventory to match 

demand in a capital 

projects SC. 

Walsh et al. (2004), 

Amerika 

Mengkaji usaha owner untuk 

mengurangi lama dan 

variabilitas waktu pengirimanan 

material konstruksi yang lama 

dalam rangka mengurangi 

waktu tunggu. 

- Material yang tersedia pada proyek konstruksi dapat digunakan untuk 

pekerjaan ereksi secara baik. 

- Simulasi RPK untuk melihat kesesuaian jumlah pesanan material yang 

sesuai. 

- Informasi permintaan selalu tepat jumlahnya hanya material yang dikirim 

yang dapat dipertimbangkan. 
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Tabel 2-14. Penelitian Terdahulu Tentang Sistem Distribusi Pada Rantai Pasok Industri Konstruksi (Lanjutan) 

No Judul 
Peneliti, Tahun 

dan Negara 
Tujuan Penelitian Hasil (Kesimpulan) 

7 The JIT Materials 

Management System in 

Developing Countries. 

Polat dan Arditi 

(2005), Turki 

Membandingkan sistem 

manajemen material antara JIT 

(Just in Time) dan JIC (Just In 

Case) dalam bentuk jumlah total 

biaya penyimpanan. Dengan 

melakukan simulasi model dan 

menyajikan data aktual yang 
sedang dikerjakan pada proyek 

trade centre. 

Ditemukan bahwa penggunaan JIT pada penyimpanan material 

menjadi lebih tinggi 4,4% dari total biaya penyimpanan JIC. 

kondisi ini terjadi karena kontraktor semata-mata mencari 

keuntungan sehingga penerapan JIT menjadi tidak masuk akal. 

kesimpulan ini menjadi tidak sesuai dengan tujuan JIT dan menjadi 

tidak efektif dan ekonomis 

8 JIT in developing 

countries—a case study of 

the Turkish prefabrication 

sector. 

Oral et al. (2003), 

Turki 

- Mengidentifikasi faktor kondisi 

lingkungan berpengaruh pada 

penerapan JIT pada negara 

berkembang. 

- Karakteristik penerapan JIT pada 

negara berkembang 

- Kondisi inflasi bukan menjadi tantangan utama dalam penerapan 

JIT di perusahaan prapabrikasi di Turki dan hanya menjadi 

pengaruh sepele pada kebijakan RP perusahaan.  

- Tidak seperti kebayakan negara berkembang, kebijakan pasokan 

material di Turki cukup memuaskan. 

- Kendala finansial dan ketidakpastian permintaan menjadi 

tantangan utama penerapan JIT pada sektor prapabrikasi di Turki. 

9 Economic growth and the 

demand for construction. 

Moore et al. 

(1997), Inggris 

dan Amerika 

Serikat 

Mengkaji dan membandingkan 

tren penggunaan metal sebagai 

material konstruksi dan 

hubungannya dengan 
pertumbuhan ekonomi di Inggris 

dan Amerika Serikat. 

- Intensitas penggunaan material konstruksi di Inggris pada tiga 

dekade mengalami fluktuasi siklikal sedangkan di Amerika 

mengalami penurunan. 

- Intensitas tren penggunaan material konstruksi dan metal di 
Inggris dipengaruhi oleh pergeseran antar sektoral dalam ekonomi 

di mana kebangkitan jasa layanan pada material konstruksi diikuti 

dengan penurunan pemakaian metal. 

- Sedangkan di Amerika Serikat, ketersediaan teknologi baru, 

material pengganti dan perubahan sektoral adalah lebih penting 

daripada jasa dan sektor manufaktur. 
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Tabel 2-15. Penelitian Terdahulu Tentang Sistem Produksi Pada Rantai Pasok Industri Konstruksi. 

No Judul 
Peneliti, Tahun 

dan Negara 
Tujuan Hasil (Kesimpulan) 

1 SC analysis and 

modeling for the 

manufactured housing 

industry.  

Jeong et al. 

(2006) 

Menerapkan proses manufaktur pada 

penerapan RP perumahan dan 

mengidentifikasi dan menganalisis 

karakteristik pelanggan, retail dan manufaktur. 

- Proses RP yang dimodelkan dalam kerangka konseptual dan 

berguna untuk memehami hubungan dalam RP pada level 

makro.  

- Konsep tersebut berguna untuk mengembangkan sistem 

MRP pada industri pabrikasi perumahan. 

2 A review of approaches 

to SC communications: 

from manufacturing to 
construction.  

Cutting-Decelle 

et al. ( 2007) 

Mengulas pendekatan utama dalam RP yakni 

komunikasi seperti yang telah digunakan pada 

industri manufaktur. 

- Konsep penggunaan informasi sebagai sarana komunikasi 

pada sektor manufaktur untuk diterapkan pada sektor 

konstruksi. 

3 Construction as a 

manufacture proses 

similarities and 

differences betwen 

industrialized housing 

and car production in 

Japan.  

Gann (1996), 

Jepang 

- Menguraikan PKNI industri pengembangan 

teknologi pembelajaran yang terjadi di antara 

dua industri di Jepang yakni industri 

perumahan dan industri mobil. 

- Menginvestigasi pengaruh proses 

manufaktur pada industri perumahan di 

Jepang 

- Terdapat dua isu penting di antara industri perumahan dan 

mobil yakni pada standardisasi dan fleksibilitas 

- Terdapat perbedaan juga di antara keduannya yakni industri 

mobil telah menerapkan automatisasi sedangkan perumahan 

belum. 

- Proses pembelajaran lintas sektor industri dapat digunakan 

untuk mengambil manfaat dalam penerapan pekerjaan 

konstruksi. 

4 Comparison of cultures 

in construction and 

manufacturing 

industries. 

Riley dan Clare-

Brown (2001), 

Inggris 

- Menginvestigasi dan membandingkan kultur 

yang ditemukan pada perusahaan konstruksi 

dengan perusahaan manufaktur. 

- Kultur perusahaan manufaktur berbeda secara substansi 

dengan perusahaan konstruksi 

- Kemungkinan untuk mentransfer tools manajemen dari pada 

kedua industri tidaklah mungkin tanpa meredesain ulang 
secara substansi, kultur pada proyek konstruksi berupa 

kultur proyek sedangkan pada manufaktur memiliki kultur 

perusahaan. 

5 A comparative 

approach of japanese 

project management in 

construction, 

manufacturing and it 

industries 

Siang dan Yih 

(2012), Jepang 

Mengkaji aplikasi metode Japanese project 

management (JPM) pada tiga bidang yakni 

sektor konstruksi, manufaktur dan teknologi 

informasi yang biasa disebut Project and 

Program Management (P2M)/Kaikaku Project 

Management-KPM) 

Pada sektor konstruksi, manufaktur dan teknologi informasi 

penerapan gaya manajemen proyek hampir sama tetapi 

masing-masing memiliki pendekatan yang berbeda dan 

unik. penyesuaian dan penyamaan sebagai ide yang menarik 

pada setiap industri berdasarkan relevansi, kebutuhan dan 

efektifitas. 
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Tabel 2-15. Penelitian Terdahulu Tentang Sistem Produksi Pada Rantai Pasok Industri Konstruksi (Lanjutan) 

No Judul 
Peneliti, Tahun 

dan Negara 
Tujuan Hasil (Kesimpulan) 

5 A comparative approach of 

japanese project 

management in construction, 

manufacturing and it 

industries 

Siang dan Yih 

(2012), Jepang 

Mengkaji aplikasi metode Japanese 

Project Management (JPM) pada tiga 

bidang yakni sektor konstruksi, 

manufaktur dan teknologi informasi 

yang biasa disebut Project and 

Program Management (P2M)/Kaikaku 

Project Management-KPM) 

Pada sektor konstruksi, manufaktur dan teknologi informasi 

penerapan gaya manajemen proyek hampir sama tetapi 

masing-masing memiliki pendekatan yang berbeda dan 

unik. penyesuaian dan penyamaan sebagai ide yang menarik 

pada setiap industri berdasarkan relevansi, kebutuhan dan 

efektifitas. 

6 Making sense of SCM: 
acomparative study of 

aerospace and construction 

Green et al. 
(2005), Inggris 

Membandingkan penerapan RP pada 
industri pesawat terbang dan industri 

konstruksi 

- RP pada industri pesawat terbang lebih stabil dibandingkan 
dengan industri konstruksi. 

- Penggunaan kontraktor utama dan pengikatan kontrak pada 

RP sektor konstruksi, sangat potensial untuk menganti 

sistem kontrak tradisional. 

Tabel 2-16. Penelitian Terdahulu Tentang Ekonomi Organisasi Industri Konstruksi. 

No Judul 

Peneliti, 

Tahun dan 

Negara 

Tujuan Hasil (Kesimpulan) 

1 Market structure , 

ownership structure , 

and performance of 

China ’ s construction 

industry 

Liu et al. 

(2013) China 

Menginvestigasi kinerja industri konstruksi China 

pada level industri 

Hubungan antara struktur dan kinerja industri konstruksi 

berkorelasi positif dan kinerja sangat dipengaruhi oleh 

struktur pasar dari pada struktur kepemilikan. 

2 Construction SC 

procurement 

modelling.  

 

London 

(2004), 

Australia 

- Menginvestigasi kebijakan industri konstruksi yang 

sesuai dengan konsep RP. 

- Mengidentifikasi penerapan teori dan metodologi 

organisasi ekonomi organisasi industri dan 

mengembangkan modelnya sesuai industri berbasis 

proyek. 

- Menawarkan metodologi empiris untuk mengkaji 
pengadaan dalam RP yang mengambarkan sistem 

pengadaan di antara perusahaan, RP, proyek, 

komoditas dan pasar. 

- Menghasilkan model yang mengkalsifikasikan objek 

dalam RP pengadaan. 

- Menghasilkan 8 peta struktur organisasi sebagai 

komoditas kunci. 

- RP diklasifikasikan berdasarkan keunikan, properti, 

kepentingan dan spesialisasi. Pemasok diklasifikasikan 

berdasarkan komoditas signifikan dan kekuatan 
penyeimbang. hubungan pengadaan diklasifikasikan 

berdasarkan transaksi yang signifikan dan atribut 

negosiasi. 
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Tabel 2-16. Penelitian Terdahulu Tentang Ekonomi Organisasi Industri Konstruksi (Lanjutan) 

No Judul 

Peneliti, 

Tahun 

dan 

Negara 

Tujuan Hasil (Kesimpulan) 

3 Analysing construction 

organizations. 

Lansey 

(1994), 

Inggris 

Memahami bagaimana teori organisasi dapat 

diterapkan pada sektor konstruksi 

- Diperoleh rumusan dimensi dan kategori yang sesuai dengan 

organisasi sektor konstruksi. 

- Perspektif biaya transaksi (transaction cost) sangat berguna 

bagi organisasi industri sebagai langkah strategis untuk 

mendiskusikan isu organisasi yang mendasar.  

4 Strategi pengembangan 
industri konstruksi melalui 

analisis produktifitas dan 

pengaruh lingkungan usaha : 

sebuah pendekatan meso 

ekonomi agregatif.  

Soeparto 
(2007) 

Indonesia 

Mencari sebab-sebab mengapa produktifitas 
industri konstruksi tersebut masih rendah, 

kemudian dicarikan jalan agar produktifitas 

tersebut dapat meningkat 

- Para pelaku sendiri dalam menginterpretasikan usaha 
industri konstruksi ternyata lebih mementingkan manfaat 

jangka pendek dari pada jangka panjang. 

- bahwa mementingkan manfaat jangka pendek kurang 

menguntungkan bagi peningkatan produktifitas industri 

konstruksi nasional berkesinambungan, dibandingkan 

dengan memperhatikan manfaat jangka panjang 

- mencari sebab-sebab mengapa produktifitas industri 

konstruksi tersebut masih rendah, kemudian dicarikan jalan 

agar produktifitas tersebut dapat meningkat 

5 SC management: the 

industrial organisation 

perspective.  

Ellram 

(1991), 

Amerika 
Serikat 

- Bagaimana teori kompetisi pada organisasi 

industri dan analisis transaksi biaya 

menjelaskan bentuk kompetisi pada RP. 
- Bagaimana teori kompetisi pada organisasi 

industri dan analisis transaksi biaya dapat 

digunakan untuk mendukung dan 

membangun teori RP. 

- Bagaimana teori RP yang telah dibangun 

mendukung penerapan di lapangan. 

- Situasi yang kondusif bagi penerapan MRP maka diperoleh 

rumusan dalam perspektif organisasi industri. 

- Transaksi biaya berupa transaksi yang berulang sangat 
membutuhkan kecukupan aset khusus. 

- Situasi transaksi berulang yang agak khusus (moderat) 

mengakibatkan ketidakpastian, yang mana menjadi 

kelemahan pendekatan MRP sekaligus merupakan peluang. 

6 SC management in the 

building construction 

industry: linking 

procurement process 

coordination, market 

orientation and performance.  

Othman 

dan 

Rahman 

(2010) 

Malaysia 

Menganalisis hubungan keterkaitan antara 

orientasi pasar, koordinasi proses pengadaan 

dan kinerja industri konstruksi 

- Pentingnya hubungan koordinasi proses pengadaan pada 

industri konstruksi agak berbeda dibandingkan dengan 

manufaktur. 

- Beberapa bentuk koordinasi dapat diadopsi yakni sharing 

informasi dan kontrak. 
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Tabel 2-16. Penelitian Terdahulu Tentang Ekonomi Organisasi Industri Konstruksi (Lanjutan) 

No Judul 
Peneliti, Tahun 

dan Negara 
Tujuan Hasil (Kesimpulan) 

7 Integrating project 

activities: the theory and 

practice of managing the 

SC through clusters.  

Nicolini et al. 

(2001), Inggris 

Membangun gagasan/ide kluster 

sebagai sebuah pendekatan 

organisasi untuk 

mengintegrasikan RP dan 

menerapkan prinsip concurent 

engineering 

Kesuksesan penerapan dan penilaian kluster akan mendukung usaha 

peningkatan nilai, mengurangi ketidakefisienan dan mengurangi 

biaya pada proyek. 

8 Market structure and 

organizational 
performance of 

construction organizations.  

Kim dan 

Reinschmidt 
(2011), Amerika 

Serikat 

Menginvestigasi struktur pasar 

industri konstruksi dan kinerja 
perusahaan kontraktor dan 

konsultan, secara lebih khusus 

pada ukuran perusahaan, 

pertumbuhan perusahaan, 

stabilitas bisnis dan diversifikasi 

pasar. 

Pada analisis kinerja organisasi diperoleh pertumbuhan perusahaan 

tidak tergantung/independen terhadap ukuran perusahaan dan 
diversifikasi pasar berkontribusi terhadap stabilitas bisnis suatu 

perusahaan dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan perusahaan. 

9 Organizational learning in 

construction SCs.  

Tennant dan Fernie 

(2013) 

Mengeksplorasi teori dan 

penerapan terkini dari organisasi 

pembelajar pada industri 

konstruksi. 

- Hasil temuan terhadap penerapan organisasi pembelajar pada RPK 

masih terbatas, lembaga pendidikan yang mengajarkan juga masih 

belum berkembang. 

- Penerapan organisasi pembelajar pada RPK masih secara rutin 

menggunakan strategi pembelajaran yang reaksioner dan 

intervensionis. 

10 SC capital in construction 
industry: coining the term.  

Khalfan dan 
Maqsood (2012), 

Inggris 

Memahami konsep modal 
(kapital) RP yang dibentuk 

melalui pengelolaan 

pengetahuan (Knowledge 

Management-KM) di dalam RP 

secara berkesinambungan. 

- Terbangunnya model konseptual hubungan antara organisasi 
konstruksi dan proses pembelajarannya sebagai bagian dari RP 

dalam proyek. 

- Terbentuknya organisasi pembelajaran (learning organization) dan 

RP pembelajaran (learning SC). 

- Menghasilkan learning SC yang memuat learning organization 

sehingga membentuk modal RP untuk mempromosikan inovasi dan 

kreatifitas dalam mengelolan pengetahuan (KM) dalam RP yang 

berkelanjutan. 
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Tabel 2-17. Penelitian Terdahulu Tentang Kinerja (Kematangan) Rantai Pasok Industri Konstruksi 

No Judul 
Peneliti, Tahun 

dan Negara 
Tujuan Hasil (Kesimpulan) 

1 Maturity model for SC 

relationships in 

construction. 

Meng et al. (2011) 

Inggris 

Membangun sebuah model 

kematangan untuk mengukur dan 

meningkatkan hubungan di antara 

mitra utama dalam RPK. 

- Model dibangun sesuai prinsip kapasitas kematangan dan 

mendefinisikan empat tahapan kematangan pada hubungan 

RPK. 

- Terbangunnya format matrik kematangan dalam 8 kategori dan 

24 kriteria penilaian pada setiap 4 tahap kematangan. 

- Model ini membantu organisasi sektor konstruksi untuk 

mengukur hubungan dan mengidentifikasi area kunci untuk 
peningkatan di masa depan. 

2 Measuring the maturity of 

guyana’s construction 

industry using the 

construction industry macro 

maturity model. 

Willis dan Rankin, 

(2010), Guyana 

- Membangun model kematangan 

level makro industri konstruksi.  

- Menyajikan penilaian indikasi 

kinerja utama terkait suatu set 

kunci kematangan penerapan 

manajemen dan operasi pada 

industri konstruksi sehingga 

diperoleh kinerja. 

Kematangan indikator makro pada industri konstruksi negara 

Guyana sangat rendah pada sektor K3 dan sangat matang pada 

manajemen pembiayaan, namun secara keseluruhan indikator 

kematangan guyana masih rendah. 

3 Conceptual maturity model 

for sustainable construction. 

Goh dan Rowlinson 

(2013) 

Membangun model konseptual 

kematangan untuk konstruksi 

yang berkelanjutan untuk 

memperoleh pemahaman yang 
dalam dan kaya tentang 

penerapannya dalam konstruksi. 

Terbentuknya sebuah model konseptual untuk mengidentifikasi 

kinerja melalui konstruksi yang berkelanjutan. Selanjutnya 

diperlukan kajian empiris dan masukan dari praktisi untuk 

menvalidasi model. 

4 SC maturity and 

performance in Brazil 

McCormack et al.  

2008), Brasil 

Menginvestigasi hubungan antara 

kematangan dan kinerja RP, 

dengan merujuk pada model 

kematangan business process 

orientation dan model SC 

operation reference. 

- Terdapat hubungan statistik yang kuat dan positif di antara 

kematangan RP dan kinerja.  

- Korelasi proses kematangan pengiriman memiliki dampak yang 

lebih besar daripada proses RP lainnnya. 

 

 



 

98 

 

Tabel 2-17. Penelitian Terdahulu Tentang Kinerja (Kematangan) Rantai Pasok Industri Konstruksi (Lanjutan) 

No Judul 
Peneliti, Tahun 

dan Negara 
Tujuan Hasil (Kesimpulan) 

5 Infrastructure management 

process maturity model: 

development and testing 

Zeb et al. (2013), 

Kanada 

Mengkaji tingkatan proses 

pekerjaan/aktivitas dan proses 

komunikasi yang telah 

diformalisasi dan didesain pada 

pengelolaan infrastruktur. 

Terbentuknya Infrastructure Management-Process Maturity 

Model (IM-PMM) sebagai tolak ukur dan patokan terhadap 

kondisi terkini keatangan proses pekerjaan dan proses kominikasi 

dalam manajemen infrastruktur. 

6 Reducing construction costs: 

european best practice SC 

implications. 

Proverbs dan Holt 

(2000), Eropa 

Menyajikan sebuah model untuk 

meminimalisasi biaya tenaga 

kerja konstruksi berdasarkan 
best practice di eropa dan 

mengidentifikasi solusi 

optimum untuk memperoleh 

biaya minimal pada lokasi 

proyek. 

- Konsep utama model minimalisasi biaya berasal dari pengalaman 

tenaga kerja konstruksi yang bekerja pada kontraktor. 

- RP pada bagian hilir yakni kontraktor utama sebagai bagian kunci 
pada praktek konstruksi (pemasok material, subkontraktor 

penyedia alat berat) memiliki target dalam mengurangi biaya 

secara keseluruhan. 

7 Project management process 

maturity model 

Kwak dan Ibbs 

(2002)  

Menyajikan project 

management process maturity 

(PM)2 untuk menentukan dan 

memposisikan sebuah 

manajemen proyek sebuah 

organisasi terhadap organisasi 

lainnya. 

- Terbangunnya model yang komprehenship dengan pendekatan 

yang sistematis pada organisasi terkini pada manajemen proyek. 

- Setiap level kematangan memuat karakteristik utama manajemen 

proyek, komponen dan proses. 

- Model dikembangkan dari praktek organisasi berbasis fungsional 

ke organisasi berbasis projek serta mengabungkan proses 

pembelajaran yang berkelanjutan. 
- Model (PM)2 menyajikan secara teratur yaitu proses yang tersusun 

untuk mencapai tingaktan kematangan dalam manajemen proyek 
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Gambar 2-25. Fishbone Diagram Penelitian Terhadap Penelitian Terdahulu 
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Pembuatan konsep kematanganPembuatan konsep kematangan

(Vaidyanathan dan Howell, 

2007; McCormack, et al., 

2008; Meng, et al., 2011)

(Vaidyanathan dan Howell, 

2007; McCormack, et al., 

2008; Meng, et al., 2011)

Validasi model kematangan pada 

industri konstruksi

Validasi model kematangan pada 

industri konstruksi

(Proverbs dan Holt, 2000; Kwak dan 

Ibbs, 2002; Willis dan Rankin, 2010; Goh 

dan Rowlinson, 2013; Zeb, et al., 2013)

(Proverbs dan Holt, 2000; Kwak dan 

Ibbs, 2002; Willis dan Rankin, 2010; Goh 

dan Rowlinson, 2013; Zeb, et al., 2013)

Perspektif ekonomi organisasi industri dengan 

tier-tier MPK (Lansey, 1994; Nicolini, et al., 

2001; Tennant dan Fernie, 2013)

Perspektif ekonomi organisasi industri dengan 

tier-tier MPK (Lansey, 1994; Nicolini, et al., 

2001; Tennant dan Fernie, 2013)

 Kompetisi dalam pasar MPK 

(Ellram, 1991 dan London, 

2004). 

 Kompetisi dalam pasar MPK 

(Ellram, 1991 dan London, 

2004). 

Kondisi struktur, perilaku dan kinerja industri 

konstruksi (Soeparto, 2007; Kim dan Reinschmidt, 

2011; Khalfan dan Maqsood, 2012; Liu et al., 2013)

Kondisi struktur, perilaku dan kinerja industri 
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2.10 Kerangka Pikir 

Kerangka ini akan menjadi sebuah kerangka kerja konseptual untuk dapat memahami 

secara komprehensip sebuah fenomena penyelenggaraan MPK. Kerangka pikir pada 

penelitian ini diawali latar belakang atau kondisi terkini penyelenggaraan konstruksi 

bahwa fungsi penyelenggaraan MPK belum sepenuhnya berintegrasi dengan sistem 

penyelenggaraan konstruksi nasional dan pada saat yang sama fungsi penyelenggaraan 

MPK sekaligus menjadi bagian dari kewenangan kelembagaan dan produk regulasi 

sektor diluar sektor konstruksi (UUJK) sebagai pendukung. Sedangkan terdapat aksioma 

berupa pendapat atau pernyataan yang bersifat umum dan sudah disepakati bersama 

bahwa sistem RP penyelengaraan MPK bagian dari penyelenggaraan konstruksi nasional 

dan secara keseluruhan sebagai bagian dari penyelengaraan ekonomi nasional.  

Mengacu pada kondisi tersebut maka pemerintah melakukan upaya menaikkan 

peran penyelenggaraan konstruksi melalui penyelenggaraan MPK pada pertumbuhan 

ekonomi nasional. Namun upaya ini terbentur oleh belum padu dan sinerginya 

aktor/stakeholder sistem penyelenggaraan MPK (aspek pengalian bahan baku, produksi, 

transportasi, distribusi, gudang, tata niaga dan penyediaan jasa logistik) dari hulu (sisi 

supply) hingga hilir (sisi demand). Hal ini karena kewenangan kelembagaan dan regulasi 

masih bersifat parsial, tersebar, tumpang tindih dan belum terintegrasi dan benturan 

kinerja sistem logistik nasional (terkonsentrasi, mahal dan waktu lama). Oleh karena itu, 

kerangka kerja penelitian ini akan menjadi usulan perbaikan untuk membangun konsep-

konsep pada pola proses RP penyelenggaraan MPK utama yang menjadi isu nasional 

yang terdiri dari material semen, baja, aspal dan alat berat konstruksi.  

Kerangka kerja ini secara umum memuat rumusan kinerja RP melalui 

pengukuran kematangan RP MPK. Dalam mengkaji kinerja RP akan dihadapkan pada 

konteks penyelenggaraan konstruksi nasional. Kondisi ini berupa ketimpangan struktur 

pasar (mekanisme pasar) dan struktur usaha konstruksi (BUK) serta ketimpangan 

kemampuan penyelenggara konstruksi atau kemampuan industri konstruksi pada 

beberapa wilayah nusantara yang tidak terdistribusi secara merata. Konteks 

penyelenggaraan RP yang bersifat kompleks, masif dan dinamis meemrlukan 

pendekatan kajian secara induktif atau dengan paradigma konstruktivisme.  

Proses kerangka kerja penelitian ini diawali oleh pemetaan seluruh kondisi 

eksisting realitas penyelenggaraan RP MPK dari sisi hulu hingga hilir (tujuan pertama). 
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Potret proses penyelenggaraan MPK akan disajikan dalam kondisi dan persoalan-

persoalan yang secara umum mempengaruhi kinerja penyajian MPK. Selanjutnya, 

fenomena-fenomena yang terjadi melalui kejadian-kejadian dan peristiwa penting yang 

membentuk konsep-konsep dan proses ini akan menjadi konseptualisasi 

penyelenggaraan MPK (tujuan kedua). Proses konseptualisasi ini akan menghasilkan 

konsep-konsep utama dan konsep-konsep pendukungnya dalam RP penyelenggaraan 

MPK. Konseptualisasi yang telah diperoleh akan diaplikasikan lebih lanjut dalam rangka 

konsistensi dan keberlanjutan konsep RP penyelenggaraan MPK melalui perumusan 

kematangan (maturity) pelaksanaan RP MPK (tujuan ketiga). 

Rumusan tingkat kematangan dan pengukuran kematangan akan dibuat 

berdasarkan acuan (benchmarking) pada pengalaman industri manufaktur dan industri 

konstruksi negara maju (best practice). Rumusan alat ukur yang telah diperoleh, akan 

digunakan untuk mengukur kematangan pencapaian kematangan penyediaan industri 

MPK nasional. Selanjutnya, untuk meningkatkan pemahaman penyelenggaraan MPK 

pada level yang lebih kecil dan perspektif fenomena yang berbeda maka dipilih studi 

kasus yang dapat mewakili wilayah dan fenomena yang berbeda (spasial dan 

kemampuan industri konstruksi). Pada akhirnya, realitas bahwa penyelenggaraan MPK 

sebagai bagian dari penyelenggaraan konstruksi dan ekonomi nasional akan dijelaskan 

melalui deskripsi keterkaitan (tujuan keempat). Hasil pengukuran tingkat kematangan 

RP MPK sebagai bagian penyelenggaraan MPK akan diproyeksikan keterkaitannya 

dengan konsep-konsep pendukungnya. Proses deskripsi akan menghasilkan hubungan 

keterkaitan dalam bentuk dalil-dalil berupa idealisasi kematangan RP penyelenggaraan 

MPK suatu wilayah dan selanjutnya akan menjadi konstruksi hubungan yang lebih lanjut 

dan menjadi sebuah teori. 

Seluruh proses penyelenggaraan RP MPK akan dikonseptualisasikan dengan 

pendekatan induktif dan hybrid untuk mencapai tujuan penelitian yakni memetakan 

kondisi eksisting, mengkonseptualkan dan membangun tingkat kematangan 

penyelenggaraan RP MPK di Indonesia. Sedangkan pada tahap akhir akan dirumuskan 

deskripsi keterkaitan dengan proyeksi keterkaitan (3D) antara sistem penyelenggaraan 

RP MPK sebagai bagian dari penyelenggaraan konstruksi nasional (aktifitas ekonomi 

konstruksi), sekaligus sebagai bagian dari penyelenggaraan perekonomian di Indonesia. 

Garis besar kerangka pikir pada kajian ini disajikan dalam Gambar 2-26. 
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Gambar 2-26. Kerangka Pikir Penelitian 
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