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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Landasan Teori 

Penelitian mengenai limbah construction pada proyek pembangunan 

gedung Sport Hall Universitas Internasional Batam dengan metode Lean 

Construction ini diteliti dengan meninjau serta mengevaluasi dari beberapa daftar 

pustaka dan jurnal yang telah penulis pelajari. Adapun jurnal penelitian yang 

penulis pelajari sebelum melakukan penelitian ini sebagai berikut : 

1. Penelitian yang berjudul  “Analisis dan Evaluasi Sisa Material 

Konstruksi Menggunakan Metode Pareto dan Fishbone Diagram 

(Studi Kasus : Pada Proyek Pembangunan Gedung Pascasarjana 

Universitas Islam Malang)” dilakukan oleh (Aulia et al., 2016). 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis dan volume sisa material 

konstruksi yang dominan dengan Metode Pareto dan Fishbone. Selain itu 

teknik brainstroming juga diterapkan dalam penelitian ini yang bertujuan 

untuk mencari tahu faktor penyebab dari permasalahan yang dibahas.  

Teknik ini merupakan teknik sumbang atau teknik tukar pikiran yang 

dilakukan oleh dua orang. Hasil dari teknik ini merupakan jawaban akhir  

dari faktor pemasalahan, setelah itu diuraikan dalam Fishbone Diagram. 

2. Penelitian yang berjudul “Analisis Waste Material Konstruksi dengan 

Metode Lean Construction (Studi Kasus : Proyek Pembangunan 

Showroom Auto 2000)” dilakukan oleh (Adlin, Nursyamsi, dan Rambe, 

2016). Penelitian ini bertujuan untuk mengurangi limbah material yang 

Dina Karlina, Analisis Limbah Material Konstruksi pada Pembangunan Sport Hall dengan Metode Lean Construction 
(Studi Kasus : Sport Hall Universitas Internasional Batam). 
UIB Repository ©2019  



7 

 

Universitas Internasional Batam 

dihasilkan dalam konstruksi dengan menggunakan metode Lean 

Construction. Metode yang digunakan merupakan perkembangan dari 

perusahaan Toyota dalam bidang manufactur dan telah berhasil 

diterapkan dalam proses produksi. Dalam penelitian ini juga 

menggunakan analisa Pareto. 

3. Penelitian yang berjudul “Analisis Proyek Konstruksi Menggunakan 

Critical Chain Project Management dan Lean Construction Untuk 

Meminimasi Limbah” dilakukan oleh (Febianti, Herlina, dan Herfaisal, 

2015). Penelitian diatas bertujuan untuk mengurangi pemborosan yang 

terjadi dalam pelaksanaan konstruksi di lapangan seperti material yang 

hilang, peralatan yang rusak, serta waktu yang terbuang untuk menunggu 

dikarenakan adanya keterlambatan material yang dibutuhkan. Metode 

yang digunakan ialah  Chritical Chain Project Management (CCPM) dan 

konsep Lean Construction. Pada penelitian ini juga digunakan teknik 

brainstorming untuk memperoleh penjelasan lebih detail dari berbagai 

stakeholders yang terkait dalam proses konstruksi. 

Kesimpulan dari penelitian di atas adalah limbah / waste konstruksi 

merupakan suatu ketidakefisienan dalam proses produksi. Hal tersebut dapat 

mengurangi nilai dari suatu pekerjaan serta dapat memberikan dampak yang tidak 

baik bagi proyek tersebut, terutama dari segi biaya. Karena sebagian besar biaya 

proyek digunakan untuk material, apabila terdapat limbah / sisa material maka 

akan menimbulkan kerugian pada suatu proyek. Sehingga dibutuhkan analisis 

serta evaluasi mengenai limbah / sisa material konstruksi untuk mengantisipasi 
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atau mengurangi permasalahan yang sering terjadi. Selain itu, dengan 

menggunakan metode Lean Construction dapat mempermudah peneliti dalam 

menganalisis limbah / sisa material konstruksi pada suatu proyek. 

 

2.2 Pengertian Limbah Material Konstruksi 

2.2.1 Limbah 

Limbah merupakan sesuatu yang tidak diharapkan atau sesuatu hasil dari 

tahapan produksi yang sudah tidak berguna lagi atau dikenal dengan barang sisa 

(sampah). Limbah (waste) adalah kelebihan jumlah material yang tidak digunakan 

atau didatangkan, akan tetapi tidak menambah nilai dari suatu pekerjaan. (Aulia, 

Harimurti, dan Negara, 2016). Sehingga segala sesuatu kegiatan dalam pekerjaan 

yang tidak menghasilkan nilai atau tidak meningkatkan produk dikategorikan 

sebagai limbah. 

Berdasarkan bentuknya limbah dapat dikategorikan menjadi tiga 

kategori, yaitu : 

1. Limbah Cair 

Limbah cair merupakan sisa dari suatu pekerjaan ataupun kegiatan  yang 

berwujud cair. Limbah cair ini juga dikenal sebagai penyebab terjadinya 

pencemaran air. Limbah cair mempunyai sifat yang berbeda-beda, ada 

yang berbahaya dan ada pula yang dapat dinetralisir secara cepat.  

2. Limbah Padat. 

Limbah padat ialah buangan dari hasil industri maupun rumah tangga 

yang sudah tidak ada nilainya lagi. Limbah ini tidak bisa larut dalam air 
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sehingga membuat air tersebut tercemar dan memberikan dampak negatif 

untuk makhluk hidup yang ada di sekitarnya. Contoh dari limbah padat: 

sisa material konstruksi, bungkus makanan serta minuman dan lain 

sebagainya. 

3. Limbah Gas (Udara)  

Limbah gas merupakan limbah yang disebabkan oleh faktor alam 

maupun akibat aktivitas manusia yang berbentuk molekul-molekul gas. 

Limbah ini dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan makhluk 

hidup yang ada di Bumi. Contoh dari limbah gas: asap industri, asap 

transportasi dan asap pembakaran. 

Dari penjelasan di atas penulis akan melakukan penelitian mengenai 

limbah padat. Berdasarkan sumbernya limbah ini dapat dikategorikan menjadi 

delapan kategori yaitu : pemukiman, komersil, institusi konstruksi dan demolisi, 

pelayanan konsumsi, instalasi pengolahan, industri serta pertanian. 

Objek yang akan diteliti ialah limbah yang tergolong dalam kategori 

konstruksi dan demosili (pembongkaran / perombakan).  

a. Limbah pada proyek konstruksi 

Limbah konstruksi dapat dikategorikan menjadi tiga yaitu : tenaga kerja, 

material, dan tools. Menurut Alwi et al (2002) limbah dikelompokkan 

menjadi lima diantaranya pekerjaan perbaikan, waktu tunggu, material, 

sumber daya manusia (SDM) dan pelaksanaan. Tetapi yang lebih utama 

dari bidang konstruksi ialah kerja ulang / perbaikan, rusak / cacat, 
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pemborosan material, keterlambatan, menunggu, alokasi material yang 

kurang baik, manajemen yang buruk serta metode yang tidak tepat. 

Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan (Alwi et al, 2002) limbah 

konstruksi dapat terjadi pada semua industri konstruksi berupa Physical 

Construction Limbah dan Non Value-Adding Activity terlepas dari: 

1) Ukuran organisasi proyek, 

2) Kontrak, 

3) Jenis bangunan, 

4) Kondisi bangunan(baru maupun renovasi / masa perawatan) 

b. Faktor Limbah Konstruksi  

Adapun fakto yang dapat menimbulkan limbah konstruksi di antaranya  

Kondisi yang buruk tentang sesuatu (perlengkapan, bahan, lingkungan), 

kurangnya melakukan sesuatu (metode, tidak efektif, penyalahgunaan), 

Kondisi sumber daya manusia yang kurang baik (perilaku, keterampilan, 

kualifikasi, pengalaman). Selain itu faktor penyebab terjadinya limbah 

dapat dikelompokkan dalam enam kelompok yaitu : manusia, 

manajemen, desain dan dokumentasi, material, pelaksanaan serta faktor 

eksternal (Alwi et al, 2002). 

1) Manusia 

Faktor manusia dapat menjadi penyebab terjadinya limbah dalam 

proyek konstruksi dikarenakan ketidakterampilan dalam bekerja, 

kurangnya pengawasan serta tidak adanya pengalaman dalam 

bekerja. 
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2) Manajemen 

Manajemen juga dapat menimbulkan terjadinya limbah 

dikarenakan faktor perencanaan proyek yang kurang sempurna, 

penyebaran informasi yang tidak merata serta koordinasi yang 

buruk.  

3) Desain dan Dokumentasi 

Desain dan dokumentasi menjadi faktor terjadinya limbah 

disebabkan sistem dokumentasi yang tidak sesuai di lapangan, 

gambar kerja yang kurang detail, proses revisi yang memakan 

waktu lama, terdapat banyak perubahan desain serta desain yang 

kurang memadai. 

4) Material 

Material juga dapat menjadi faktor dalam konstruksi, bahkan bisa 

disebut faktor paling besar. Hal tersebut terjadi dikarenakan mutu 

material yang rendah, proses pengiriman material yang terlambat 

atau tidak sesuai dengan jadwal, pengolahan material yang salah di 

lapangan serta penyimpanan material yang kurang baik. 

5) Pelaksanaan 

Proses pelaksanaan dapat menimbulkan limbah dikarenakan 

penggunaan metode yang salah, peralatan yang kurang memadai, 

tidak efektif dan tidak layak pakai. 
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6) Faktor Eksternal 

Faktor ekternal dalam hal ini ialah situasi dan kondisi lapangan, 

cuaca serta kerusakan akibat pihak luar. 

2.2.2 Material 

Menurut Gavinlan dan Bernold (1994), material yang digunakan dalam 

konstruksi dapat dikategorikan menjadi dua, diantaranya : 

1. Consumable material (bahas habis pakai), ialah material yang digunakan 

pada bagian struktur dari fisik bangunan, seperti : semen, pasir, kerikil, 

batu bata, baja, besi tulangan, dan sebagainya. 

2. Non-consumable material (bahan tidak habis pakai), ialah material 

penunjang dalam proses konstruksi serta bukan bagian fisik dari 

bangunan, seperti : perancah, bekisting dan dinding penahan sementara. 

Material menjadi komponen terpenting dalam menentukan  

besar kecilnya biaya suatu proyek. Sebagian besar biaya suatu proyek digunakan 

untuk pembelian material yang digunakan dalam proyek (Siswanto, Dewi dan 

Pawolung, 2018) 

Sehingga material merupakan campuran yang digunakan dalam suatu 

proses  untuk memproduksi barang setengah jadi maupun barang jadi. Maka, 

material dalam dunia konstruksi merupakan campuran yang dibutuhkan dalam 

proses pelaksanaan pekerjaan. 
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2.2.3 Konstruksi 

konstruksi merupakan gabungan dari proses terbentuknya suatu 

bangunan yang dimana kedudukan dari setiap proses sesuai dengan fungsinya. 

Secara umum konstruksi ada dua macam yaitu : 

1. Konstruksi bangunan gedung terdiri dari : bangunan perumahan, hotel, 

perkantoran dan lain-lain. 

2. Konstruksi bangunan sipil terdiri dari : jembatan, jalan, pelabuhan, 

bandara, terowongan, irigasi, bendungan dan lain-lain. 

Tabel 2.1 Ciri-Ciri dari Kedua Macam Bangunan 

No Konstruksi Bangunan Gedung Konstruksi Bangunan Sipil 

1 Menghasilkan tempat orang bekerja 
Mengendalikan alam untuk kepentingan 

manusia 

2 
Pekerjaan berlangsung pada lokasi yang 

berskala kecil 

Pekerjaan berlangsung pada lokasi berskala 

luas dan panjang 

3 Kondisi pondasi pada lokasi relatif kecil 
Kondisi pondasi (geologi) pada setiap lokasi 

sangat berbeda satu sama lain 

4 
Manajemen dibutuhkan untuk progressing 

pekerjaan 

Manajemen dibutuhkan untuk memecahkan 

permasalahan 

(Sumber: e-book Manajemen Konstruksi, Hafnidar A. Rani, S.T., M.T) 

Konstruksi berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomer 18 

tahun 1999 Pasal 1 menyatakan bahwa pekerjaan konstruksi ialah seluruh atau 

sebagian rangkaian kegiatan perencanaan atau pelaksanaan serta pengawasan 

yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata 

lingkungan masing-masing berserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu 

bangunan atau bentuk fisik lain. 
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Menurut (Rani, 2016), konstruksi terbagi menjadi empat tipe, 

diantaranya: 

1. Konstruksi Pemukiman 

Konstruksi yang memerlukan pertimbangan dalam  penataan untuk 

perkembangan di waktu yang mendatang. Permasalahan yang terjadi 

dalam konstruksi ini biasanya karena faktor manajemen yang kurang 

baik. Yang termasuk dalam konstruksi ini ialah : hunian, rumah tinggal 

serta komplek pemukiman. 

2. Konstruksi Gedung 

Konstruksi yang memerlukan penataan pada fasilitas-fasilitas umum 

yang telah disediakan, seperti hidrant, lift untuk gedung kuliah lebih dari 

2 lantai, sistem pengamanan kebakaran dan lain-lain. Yang termasuk 

dalam konstruksi gedung ialah : perkantoran, gedung perkuliahan, 

perbankan dan lain sebagainya.  

3. Konstruksi Rekayasa Berat 

Biasanya pada konstruksi ini, alat-alat berat banyak dibutuhkan dalam 

proses penataan pekerjaannya. Sehingga dengan bantuan alat berat 

tersebut pekerjaan terlaksana dengan lancar dan alat berat yang tersedia 

pun tidak terbengkalai di lokasi karena digunakan.  

4. Konstruksi Industri 

Konstruksi yang memerlukan penataan terutama terhadap dampak yang 

ditimbulkan terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar seperti limbah, 

polusi dan lain-lain. Contoh dari konstruksi ini ialah seperti pabrik-
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pabrik, PT dan sebagainya. Sehingga harus ada solusi untuk mengatasi 

dari dampak yang ditimbulkan oleh konstruksi tersebut. Dan solusi ini 

harus ditata sedemikian sehingga dapat berfungsi dengan baik. 

Sehingga konstruksi merupakan kegiatan yang menghasilkan bangunan 

struktur dan infrastruktur serta mampu memberikan fasilitas baik bagi individu 

maupun umum dan mempunyai jangka waktu dalam yang telah ditentukan oleh 

pihak-pihak yang terkait berlandaskan peraturan (kontrakn) yang berlaku. 

 

2.3 Sport Hall Universitas Internasional Batam 

2.3.1 Universitas Internasional Batam 

Universitas Internasional Batam (UIB) merupakan universitas unggul 

yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Selain itu UIB juga merupakan salah satu 

universitas terbesar di Pulau Batam yang berpartisipasi dalam pembangunan 

nasional dan memberikan pendidikan pada masyarakat yang didirikan pada tahun 

2000 berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia 

Nomor 160/D/O/2000 oleh Yayasan Marga Tionghoa Indonesia (YMTI). 

Dalam menyediakan pendidikan tinggi yang sesuai dengan visi dan 

misi maka, UIB telah merencanakan beberapa strategi perkembangan untuk 25 

tahun kedepan dengan cara meningkatkan kualitas infrastruktur serta fasilitas 

yang beragam. Salah satu fasilitas yang sangat dibutuhkan oleh mahasiswa UIB 

adalah Sport Hall. 
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2.3.2 Sport Hall 

Sport adalah permainan atau kegiatan olahraga (Kamus Inggris-Indonesia, 

1993 : 547) atau kegiatan khusus yang melibatkan latihan fisik dan memiliki 

aturan tertentu serta dapat berupa permainan. Sedangkan Hall adalah aula atau 

ruangan tertutup. Sehingga yang dimaksud Sport Hall merupakan wadah untuk 

melakukan kegiatan olahraga tertentu dalam ruangan tertutup (Soleh, Indarto dan 

Nugroho, 2012) 

Adapun ketentuan yang harus terpenuhi dalam perencanaan Sport Hall, di 

antaranya yaitu :  

1. Kompartemensi penonton. 

2. Sirkulasi dalam stadion. 

3. Tata warna dan tata udara. 

4. Ukuran langit-langit. 

5. Tribun. 

6. Tempat duduk. 

7. Arena olahraga. 

8. Lantai. 

9. Dinding arena. 

10. Pintu, penerangan dan ventilasi. 

11. Garis pandang penonton. 

12. Sistem struktur. 
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2.4 Lean Construction 

Lean Construction adalah suatu berkembangan dari konsep lean 

manufacturing dan lean production yang diterapkan Toyota oleh Taichi Ohno 

pada tahun 1950an. Lean Construction fokus pada proses produksi suatu proyek 

konstruksi. Metode ini memiliki keterkaitan dengan kemajuan suatu proyek dalam 

semua segi dimensi konstruksi serta lingkungan, diantaranya desain, proses 

pelaksanaan kegiatan, pemeliharaan, keselamatan serta daur ulang. Konsep dalam 

metode ini memiliki pendekatan untuk mengatur dan meningkatkan keefisienan 

proses konstruksi sehingga menghasilkan nilai maksimal dalam produksi dengan 

biaya yang minimun untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Lean Construction 

diterapkan dalam dunia konstruksi bertujuan untuk meningkatkan value dan 

meminimalisasi pemborosan limbah dari pemakaian materia, waktu dan usaha 

yang dikeluarkan. (Mudzakir, Setiawan, Wibowo, dan Khasani, 2017). 

Banyak kegiatan yang tidak diperlukan selama proses konstruksi di 

lapangan yaitu aktifitas yang memerlukan waktu dan usaha lebih tetapi tidak 

memberikan nilai tambah dalam produksi. Dari awal perencanaan seharusnya para 

stakehlders sudah memikirkan segala sesuatu yang akan terjadi pada proses 

konstruksi. Adapun masalah yang sering terjadi dalam proses konstruksi seperti 

pemborosan dalam bentuk delay, biaya, mutu, kelengkapan K3, pekerjaan ulang 

akibat revisi ataupun kegagalan dalam suatu proses di lapangan, proses mobilisasi 

yang tidak lancar, manajemen yang salah, metode atau alat yang kurang memadai, 

tenaga kerja yang tidak profesional, serta keterlambatan material (Sanusi, 

Sulistyoweni, dan Trigunarsyah, 2014). 
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2.4.1 Prinsip Lean Construction  

Adapun perbedaan yang dimiliki metode Lean Construction dengan 

metode yang lainnya adalah pada prinsip yang dimiliki. Menurut Sugiantari, 

Adnyana Putera, dan Astawa Diputra (2015), ada sebelas (11) prinsip metode 

Lean Construction, yaitu : 

1. Mengurangi aktivitas-aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah 

di setiap tahapan.    

2. Meningkatkan nilai akhir berdasarkan pertimbangan sistematis 

terhadap keinginan owner. 

3. Mengurangi ketimpangan dari derajat penyebaran  nilai-nilai 

variabel dari tendensi sentralnya ( terutama rerata) atau yang 

disebut variabilitas. 

4. Mengurangi waktu siklus. 

5.  Menyederhanakan dengan meminimalisasi langkah-langkah, 

bagian-bagian dan hubungan antar aktivitas. 

6. Meningkatkan kemampuan untuk beradaptasi dan bekerja dengan 

efektif dalam situasi yang berbeda serta berbagai individu atau 

kelompok sehingga memberikan peningkatan pada hasil produksi. 

7. Meningkatkan transparansi terhadap proses 

8. Fokus terhadap pengendalian keseluruhan proses. 

9. Membangun peningkatan terus-menerus terhadap proses. 

10. Menyeimbangkan peningkatan aktivitas aliran dengan aktivitas 

konversi. 
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11. Melakukan teknik pengetesan dengan menggunakan suatu nilai 

standar atau yang disebut dengan benchmark. 

2.4.2 Teknik Lean Construction 

Adapun teknik dalam metode Lean Construction diantaranya : 

1. Workflow Analysis 

Teknik ini merupakan peninjauan dari semua proses pada konstruksi 

dengan tujuan mengidentifikasi permasalahan untuk merekomendasikan 

solusi atau perbaikan. 

2. Quality at The Sources 

Teknik ini menekankan bahwa pengukuran kualitas bangunan hanya 

pada saat bangunan sudah jadi, tetapi dimulai pada setiap proses 

konstruksi dan setiap pihak yang terkait mempunyai tanggung jawab 

untuk memberikan konstribusi pada saat konstruksi. Untuk mendapatkan 

Quality at The Sources maka perlu diadakan : 

a. Audit  kualitas  internal:  pekerja  dan  kesadaran  tim  terhadap 

standar kualitas dan tolok ukur. 

b. Pemahaman pekerja terhadap keinginan pemilik proyek. 

c. Tenaga kerja yang profesional. 

d. Alat dan teknologi yang dibutuhkan memadai. 

e. Pengumpulan data secara teratur dan memperhatikan kualitas. 

f. Melakukan komunikasi mengenai standar, kinerja serta proses 

kepada semua pihak yang terkait. 

Dina Karlina, Analisis Limbah Material Konstruksi pada Pembangunan Sport Hall dengan Metode Lean Construction 
(Studi Kasus : Sport Hall Universitas Internasional Batam). 
UIB Repository ©2019  



20 

 

Universitas Internasional Batam 

Kelebihan dari teknik ini adalah menguragi kebutuhan biaya, pengerjaan 

ulang, pengurangan limbah, serta menciptakan bangunan yang sesuai 

dengan standar. 

3. Lean Design  

Desain memiliki dampak yang besar pada proses pekerjaan di lapangan 

dan memungkinkan perencanaan pekerjaan berlangsung lebih efisien. 

Dalam hal ini desain termasuk dalam prioritas dikarenakan berkaitan 

dengan dampak berikutnya terhadap kehidupan dan nilai yang berkaitan 

pada proyek konstruksi.  

4. Peningkatan Terus Menerus 

Teknik ini tentang mengorganisir kegiatan difokuskan pada peningkatan 

bidan tertentu dalam bidang konstruksi. Kegiatan ini melibatkan semua 

tim yang berkonstribusi pada proses berlangsungnya proyek, terutama 

pekerja di lapangan. Semua pihak secara aktif terlibat dalam memberikan 

saran serta melakukan perbaikan. Sebuah siklus PDCA (plan, do, check, 

act) sangat disarankan dalam melakukan peningkatan. 

5. Team Work 

Salah satu kesuksesan yang dapat dicapai dari suatu proyek adalah 

dengan adanya Team Work. Dalam team work melibatkan komunikasi, 

koordinasi dan kerjasama yang baik. Tim yang efektif harus dapat 

mengkoordinasi semua interaksi, bekerjasama dalam suasana saling 

mendukung dan saling membantu sehingga tercapainya tujuan yang 

diharapkan. 
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6. Work Structuring 

Teknik ini merupakan kegiatan pengembangan rancangan proses dan 

operasi yang dilakukan bersamaan dengan perancangan produk, 

pengalokasian sumber daya dan usaha perancangan untuk pelaksanaan. 

Tujuan dari teknik ini untuk membuat aliran kegiatan yang lebih andal 

dan cepat tanpa mengurangi nilai kepada pelanggan. Work Structuring 

merupakan perencanaan yang berisi pekerjaan apa yang harus 

diselesaikan pada sebuah proyek, siapa yang paling tepat untuk 

mengerjakannya, serta kapan harus dikerjakan. 

7. Just-in-time Delivery 

Material yang dibutuhkan harus sudah ada di lapangan sehingga tidak 

harus menunggu material yang belum datang dalam melakukan suatu 

pekerjaan. Hal ini dapat mengatasi terjadinya keterlambatan pada proyek 

konstruksi. 

8. Work Scheduling  

Work Structuring merupakan perencanaan operasional, yaitu struktur 

desain produk untuk memfasilitasi peningkatan alur kerja dan kontrol 

unit produksi, yaitu penyelesaian tugas perseorangan pada tingkat 

operasional. Peran penting dari work scheduling adalah untuk 

menggantikan perencanaan optimis dengan perencanaan realistis dengan 

mengevaluasi kinerja pekerja berdasarkan kemampuan mereka untuk 

mencapai komitmen yang dapat dipercaya dari mereka. 
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2.5 Analisis Pareto 

Analisa pareto ditemukan oleh seorang ahli ekonomi italia bernama 

Vilfredo Pareto pada abad ke 19. Analisa ini digunakan untuk membandingkan 

berbagai kategori kejadian yang disusun menurut ukurannya, dari yang paling 

besar ke yang paling kecil. Susunan tersebut akan membantu kita untuk 

menentukan pentingnya atau prioritas kategori kejadian kejadian.  

Analisa Pareto adalah suatu metode statistika yang biasa digunakan 

dalam ilmu manajemen untuk mencari apa saja kategori-kategori utama yang 

mempunyai dampak paling signifikan terhadap suatu kejadian atau masalah. 

Analisa pareto dilakukan dengan cara mengukur besar dampak dari setiap kategori 

terhadap suatu masalah, sehingga dapat diketahui kategori mana yang mempunyai 

dampak paling signifikan terhadap masalah tersebut, sehingga kegiatan 

pengendalian akan lebih efektif dengan memusatkan perhatian pada kategori 

kategori yang mempunyai dampak yang paling signifikan terhadap kejadian, 

daripada meninjau berbagai kategori pada suatu ketika (Nasution, 2005). 

Analisa pareto dapat dideskripsikan dalam bentuk diagram. Kegunaan 

diagram pareto ialah mengetahui prioritas utama dari masalah yang dihadapi. 

Selain itu dapat mengidentifikasi masalah yang paling penting yang 

mempengaruhi usaha perbaikan kualitas dan memberi petunjuk dalam 

mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk menyelesaikan masalah. Dalam 

melakukan analisa pareto, kategori kategori tersebut diurutkan berdasarkan satuan 

yang sama, yang akan menunjukkan kontribusi tiap kategori terhadap keseluruhan 

item yang ingin dianalisa (Ariani, 2005).  
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