
 

1 PENDAHULUAN 
 

 

Latar Belakang 

 

Konstruksi adalah suatu kegiatan yang hasil akhirnya berupa 

bangunan/konstruksi yang menyatu dengan lahan tempat kedudukannya (BPS 

2015). Hasil dari industri konstruksi antara lain gedung, jalan, jembatan, rel dan 

jembatan kereta api, terowongan, bangunan air dan drainase, bangunan sanitasi, 

bandara, jaringan listrik dan komunikasi, dan lain-lain. Konstruksi merupakan 

sektor pembangunan yang diprediksi akan terus berkembang untuk masa yang 

akan datang dengan semakin kompleksnya sektor-sektor pembangunan. 

Pembangunan sarana dan prasarana transportasi, gedung-gedung bertingkat, 

perumahan, pabrik hingga irigasi di Asia Tenggara. Industri konstruksi 

memainkan peranan penting dalam membangun infrastruktur yang dibutuhkan 

dalam pengembangan sosial-ekonomi dan berkontribusi langsung pada 

pertumbuhan ekonomi (Firmawan 2012, Coban et al. 2015). Selain itu, industri 

konstruksi juga memiliki keterkaitan dengan 200 sektor lain dan sering disebut 

sebagai lokomotif pada kegiatan komersial dalam sektor-sektor ini (Ocal et al. 

2007).  

Industri konstruksi memberikan kontribusi penting bagi perekonomian 

suatu negara melalui kemampuan menyerap tenaga kerja tidak terampil, semi 

terampil dan terampil. Pada proses konstruksi tersebut membutuhkan input (bahan 

baku) dari industri lain dan faktor-faktor produksi lain seperti tenaga kerja, tanah, 

modal. Industri konstruksi memiliki dampak langsung dan dampak tidak langsung 

melalui sistem hubungan interkasi yang kompleks (Lean 2001). Industri 

konstruksi memiliki interaksi ekonomi yang signifikan dengan sektor lain sebagai 

keterikatan ke masa depan (forward linkage) maupun keterikatan ke masa lalu 

(backward linkage).  

Perilaku interaksi industri konstruksi dengan industri lain dapat diamati 

dengan analisis input-output ataupun Granger causality. Pietroforte dan Gregori 

(2003) mengunakan analisis input-output pada negara industri, Rameezden dan 

Ramachandra (2008) menggunakan analisis input-output pada negara Sri Lanka, 

Lean (2001) menggunakan granger causality untuk mengamati hubungan industri 

konstruksi dengan industri lain pada negara Singapura, Anaman dan Osei-

Amponsah (2007) menggunakan granger causality pada negara Ghana, Wigren 

dan Wilhelmsson (2007) menggunakan granger causality pada negara Eropa, 

Shahandashti (2014) menggunakan granger causality pada negara Amerika serikat. 

Penelitian di sektor konstruksi telah dilakukan di negara lain, namun 

penelitian sektor konstruksi dengan perbandingan di negara Indonesia, Singapura, 

Malaysia dan Thailand masih sedikit. Industri konstruksi Asia Tenggara sudah 

memasuki persaingan dalam globalisasi dan perdagangan bebas dalam 
menghadapi Masyarakat Eknomi ASEAN (MEA). Pada tanggal 31 Desember 

2015 telah ditandatangani ASEAN Framework Agreement on Services  (AFAS) 

yaitu kerangka kerja sama diantara negara anggota ASEAN yang bertujuan untuk 

mengintegrasikan 12 sektor jasa yang satu diantaranya adalah sektor jasa 

konstruksi.  
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Sektor konstruksi di negara-negara Asia Tenggara akan menghadapi 

persaingan global yang makin ketat. Persaingan yang cukup ketat di sektor 

industri konstruksi disebabkan oleh pasar jasa konstruksi Indonesia yang 

merupakan pasar konstruksi terbesar di ASEAN dan juga nomor 4 dunia. Pasar 

konstruksi Indonesia sekitar US$ 267 Miliar pada tahun 2014 sedangkan 

Tiongkok sebesar US$ 1.78 triliun, Jepang sebesar US$ 742 miliar, India sebesar 

US$ 427 triliun dan bila dibandingkan dengan negara ASEAN diantaranya 

Thailand sebesar US$ 33 miliar, Malaysia sebesar US$ 32 miliar, Filipina sebesar 

US$ 25 miliar, Singapura sebesar US$ 24 miliar dan Vietnam sebesar US$ 16 

miliar (Kemendag 2015). 

Kontribusi sektor konstruksi bagi negara Indonesia, Singapura, Malaysia, 

Filipina dan Thailand berbeda dan memiliki karakteristik yang beragam. Pada 

negara Indonesia sektor industri konstruksi merupakan bagian utama dari output 

nasional yang cukup besar bagi Produk Domestik Bruto (PDB) dari negara 

Indonesia. Industri konstruksi menyumbang sebesar 10% per tahun dalam PDB 

Indonesia dengan perkiraan pertumbuhan nilai konstruksi direntang 6.50% hingga 

8.31% (BMI 2016). Pada Tabel 1 menjelaskan perkiraan nilai konstruksi, 

pertumbuhan nilai konstruksi yang terus meningkat. Hal tersebut menunjukkan 

pentingnya peranan industri konstruksi di Indonesia untuk pertumbuhan ekonomi, 

penyerapan tenaga kerja dan pembangunan nasional.  

 

Tabel 1 Kontribusi industri konstruksi di Indonesia 
Tahun Nilai industri konstuksi 

(milyar rupiah) 

Pertumbuhan nilai 

konstruksi (% y-o-

y) 

Nilai industri 

konstruksi dari PDB 

(%) 

2015 1 174 591.92 6.50 10.0 

2016f 1 303 983,75 6.82 10.1 

2017f 1 464 459.29 7.31 10.1 

2018f 1 652 034.67 7.81 10.3 

2019f 1 855 404.26 7.31 10.3 

2020f 2 096 825.89 8.01 10.5 

2021f 2 375 980.54 8.31 10.6 
F) perkiraan BMI, Sumber : BMI report 2016 

 

Salah satu pendorong perilaku meningkatnya industri konstruksi di 

Indonesia adalah rencana pemerintah dalam pembangunan infrastuktur dari tahun 

2015 hingga 2019 meliputi pembangunan jalan, bandara, pelabuhan, rel kereta api 

dan sarana transportasi publik lainnya. Direncanakan akan dibangun sebanyak 15 

bandara baru, 24 pelabuhan laut pelabuhan penyeberangan di 60 lokasi, dibangun 

Jalur kreta api 3 258 km, pembangunan jalan baru sepanjang 2000 km dan jalan 

tol sepanjang 1000 km (Kemendag 2015). 

Perkembangan industri konstruksi di Indonesia cukup pesat dengan 

tumbuhnnya badan usaha konstruksi dan adanya badan usaha jasa konstruksi asing 

di Indonesia. Berdasarkan data dari Kementerian Pekerjaan Umum terdapat 3 

negara utama yang memiliki badan usaha jasa konstruksi di Indonesia yaitu 

Jepang, Cina dan Korea sedangkan badan usaha jasa konstruksi di Indonesia sudah 

cukup banyak dapat dilihat dalam Tabel 2. Pada tabel tersebut terlihat terjadinya 

penurunan jumlah badan usaha konstruksi (kecil, menengah dan besar) di 

Indonesia sedangkan pasar konstruksi di Indonesia yang terbesar.  
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Tabel 2 Jumlah usaha konstruksi di Indonesia 

Badan Usaha  Tahun 2013 Tahun 2014 

Kecil 110 321 109 924 

Menengah 18 243 17 421 

Besar 2 516 2 474 

Total 131 080 129 819 

 

Berdasarkan data sejak tahun 2005 hingga tahun 2013 jumlah badan usaha 

dari negara Jepang, China, Korea dan India terus meningkat seperti terlihat pada 

Tabel 3 dibawah. Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa jumlah badan usaha jasa 

konstruksi asing dengan peningkatan yang cukup tajam pada negara China. Hal 

tersebut menyebabkan persaingan di industri konstruksi di Indonesia semakin 

ketat. Salah satu faktor yang menyebabkan daya saing dalam industri konstruksi 

adalah tenaga kerja yang melimpah, industri pendukung yang memadai dan 

dukungan pemerintah (Deng et al. 2013). Permasalahan berikutnya di industri 

konstruksi di Indonesia adalah struktur industri, kemampuan pengelolaan usaha 

konstruksi, kapasitas individu pekerja dan profesional konstruksi dan efisiensi 

usaha (Veronika et al 2008; Sudarto et al 2008; Huda, Wibowo 2013; Kemendag 

2015).  

 

Tabel 3 Badan usaha jasa konstruksi asing di Indonesia 

Tahun Jepang China Korea India 

2005 32 0 5 2 

2006 80 9 11 2 

2007 55 25 11 1 

2008 77 30 19 0 

2009 75 32 26 0 

2010 74 32 33 1 

2011 80 39 57 5 

2012 82 47 73 5 

2013 81 53 81 4 
Sumber: Kemendag (2015) 

 

Berbeda perkembangan perilaku industri konstruksi di Singapura. Sektor 

konstruksi di Singapura tumbuh cukup sedikit pada tahun-tahun mendatang 

karena perlambatan dalam konstruksi perumahan yang mengalami penurunan 

harga properti, akan tetapi investasi publik dalam infrastruktur transportasi cukup 

membantu pertumbuhan konstruksi di Singapura secara signifikan (BMI 

Singapura 2016). Perkembangan proyeksi pertumbuhan industri kosntruksi pada 

tahun 2016 sebesar 1.5% yang sebelumnya 2.46% karena pertumbuhan domestik 

lemah dan perlambatan aktivitas konstruksi perumahan di Singapura. 

Perkembangan kontribusi industri konstruksi di Singapura terlihat dalam Tabel 4. 
Komitmen pemerintah Singapura terus berinvestasi dalam infrastruktur publik 

seperti transportasi dan infrastruktur non-perumahan akan mendukung kegiatan 

konstruksi hingga tahun 2025 (BMI Singapura 2016). Salah satu yang mendukung 

industri konstruksi di Singapura adalah rencana pemerintah memperluas jalur 

kereta api yang ada dengan melipatgandakan jaringan kereta api kota-negara dari 

178 km pada tahun 2013 menjadi sekitar 360 km pada tahun 2030. 
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Tabel 4 Kontribusi industri konstruksi di Singapura   

Tahun Nilai industri 

konstuksi (milyar 

SGD) 

Pertumbuhan nilai 

konstruksi (% y-o-

y) 

Nilai industri 

konstruksi dari GDP 

(%) 

2015 19.53 2.46 5.0 

2016f 19.87 1.51 4.9 

2017f 20.70 2.44 4.9 

2018f 21.72 2.43 4.9 

2019f 22.88 2.84 4.9 

2020f 24.08 2.76 4.9 

2021f 25.33 2.68 4.9 
F) perkiraan BMI, Sumber : BMI report 2016 

 

Sejalan dengan Singapura, perilaku konstruksi Malaysia mengalami 

pertumbuhan riil di sektor tersebut pada kondisi moderat tahun-tahun mendatang. 

Sektor konstruksi di Malaysia melambat dari estimasi 10.7% pada tahun 2015 

menjadi untuk 7.8% di 2016 dan 6.6% pada tahun 2017 seperti terlihat pada Tabel 

5. Pertumbuhan sektor konstruksi di Malaysia didorong dari segmen transportasi 

yang didorong oleh beberapa proyek kereta api skala besar (BMI Malaysia 2016). 

Berbeda dengan segmen perumahan dan non-perumahan di Malaysia 

diperikirakan akan mengalami perlambatan pertumbuhan karena faktor internal 

dan eksternal terutama pasar high-end perumahan mendekati jenuh serta 

kurangnya perumahan yang terjangkau.  
 

Tabel 5 Kontribusi industri konstruksi di Malaysia   

Tahun Nilai industri 

konstuksi (milyar 

Ringgit) 

Pertumbuhan nilai 

konstruksi (% y-o-

y) 

Nilai industri 

konstruksi dari GDP 

(%) 

2015 54.97 10.69 4.8 

2016f 60.73 7.77 4.9 

2017f 66.21 6.62 5.0 

2018f 71.41 5.77 5.1 

2019f 76.95 5.65 5.1 

2020f 82.83 5.54 5.2 

2021f 88.98 5.32 5.2 
F) perkiraan BMI, Sumber : BMI report 2016 

 

Berbeda dengan konstruksi di Malaysia, perilaku konstruksi di Thailand 

pada jangka panjang cukup rentan terhadap lingkungan politik dan angkatan kerja 

yang membebani konstruksi di negara tersebut. Pertumbuhan industri konstruksi 

di Thailand masih tetap didorong oleh rencana pembangunan pemerintah yang 

ambisius dalam transportasi, energi dan sektor infrastruktur (BMI Thailand 2016). 

Sektor konstruksi Thailand mengalami pertumbuhan sebesar 5.5% (y-o-y) pada 
tahun 2016, namun mengalami pertumbuhan industri lebih lambat selama jangka 

menengah sampai jangka panjang dengan rata-rata hanya 3.1% per tahun antara 

tahun 2017 dan 2025 (BMI Thailand 2016). Perkembangan detail kontribusi 

konstruksi di Thailand terlihat di Tabel 6. 
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Tabel 6 Kontribusi industri konstruksi di Thailand  

Tahun Nilai industri 

konstuksi (milyar 

Bath) 

Pertumbuhan nilai 

konstruksi (% y-o-

y) 

Nilai industri 

konstruksi dari GDP 

(%) 

2016 401.29 5.50 2.9 

2017f 424.07 3.18 2.9 

2018f 447.74 3.11 2.8 

2019f 472.74 3.05 2.8 

2020f 498.67 2.99 2.8 

2021f 526.20 3.02 2.8 

2022f 555.40 3.05 2.7 
F) perkiraan BMI, Sumber : BMI report 2016 

 

Sejalan dengan Thailand, perilaku sektor konstruksi di Filipina didorong 

oleh anggaran belanja negara pada sektor konstruksi dan dipengaruhi juga oleh 

kondisi moneter yang kondusif pada negara Filipina (BMI Filipina 2013). 

Diperkirakan pertumbuhan ekonomi akan mendorong sektor konstruksi terutama 

program pemerintah pada program Private-Public Partnership (PPP) yang 

menjadi aktivitas pembangunan infrastruktur pada negara Filipina. Sektor 

konstruksi Filipina diperkirakan mengalami pertumbuhan diatas 6.3% (y-o-y) 

hingga tahun 2020 (BMI Filipina 2013). Perkembangan detail kontribusi 

konstruksi di Filipina terlihat di Tabel 7. 

 

Tabel 7 Kontribusi industri konstruksi di Filipina   

Tahun Nilai industri 

konstuksi (milyar 

Peso) 

Pertumbuhan nilai 

konstruksi (% y-o-

y) 

Nilai industri 

konstruksi dari GDP 

(%) 

2016f 959.5 6.8 6.5 

2017f 1 062.0 6.7 6.6 

2018f 1 174.6 6.6 6.7 

2019f 1 298.5 6.5 6.8 

2020f 1 434.6 6.5 6.9 

2021f 1 584.2 6.4 7.1 

2022f 1 748.7 6.4 7.2 
F) perkiraan BMI, Sumber : BMI report 2013 

 

Berdasarkan nilai industri sektor konstruksi pada negara Indonesia, 

Singapura, Malaysia, Thailand dan Filipina diketahui memiliki peranan penting 

bagi negara tersebut. Industri konstruksi merupakan kontributor penting untuk 

pertumbuhan setiap perekonomian negara dan secara langsung dipengaruhi oleh 

kebijakan pemerintah karena pemerintah dapat mengatur perekonomian dengan 

melakukan konstruksi pekerjaan umum selama periode stagnasi (Ocal et al 2007). 

Produk dari konstruksi menyediakan infrastruktur publik yang diperlukan dan 
struktur fisik untuk berbagai kegiatan produktif seperti jasa, perdagangan, utilitas 

dan industri lainnya. Industri konstruksi tidak hanya penting bagi produk jadi, 

tetapi juga membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah besar (langsung dan tidak 

langsung).  
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 Industri konstruksi cukup dipengaruhi oleh rencana infrastruktur di negara 

tersebut dan resiko yang ada pada negara tersebut. Berdasarkan data BMI 

menunjukkan pembangunan infrastuktur di Singapura memiliki resiko terendah 

dan keuntungan (rewards) tertinggi. Gambar 1 mengambarkan risk/rewards index 

infrakstuktur di negara Asia yang dikeluarkan lembaga Bussiness Monitor 

International (BMI) pada tahun 2016. Singapura menempati posisi tertinggi 

dibandingkan dengan negara Asia Tenggara diikuti dengan Malaysia. Indonesia 

Malaysia, Thailand dan Filipina memiliki nilai yang tidak cukup berbeda jauh.   

Tabel 8 menggambarkan perbandingan index masing-masing negara 

Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina dan negara Asia lainnya. 

Berdasarkan tabel tersebut diketahui resiko industri konstruksi di Indonesia 

tertinggi sedangkan resiko terendah dimiliki negara Singapura pada keempat 

negara ASEAN tersebut. Bila dibandingkan dengan keuntungan (rewards) 

industri menunjukkan keuntungan tertinggi dimiliki oleh negara Indonesia 

sedangkan negara Singapura terendah. Hal tersebut menjadi menarik mengetahui 

efisiensi perusahaan konstruksi dan kinerja perusahaan-perusahaan konstruksi di 

negara tersebut.  

 

 
Gambar 1 Asia Infrastruktur Risk Reward index 

Ket: higher risk score indicates lower risk; Sumber: BMI 2016  

 

Efisiensi dan kinerja perusahaan konstruksi dipengaruhi oleh biaya-biaya 

yang dikeluarkan oleh perusahaan. Berdasarkan data Cost Construction 

Handbook tahun 2016 diketahui biaya tenaga kerja di Indonesia lebih murah 

dibandingkan Singapura, Malaysia dan Thailand. Berbeda dengan biaya beton 

yang paling murah di negara Malaysia dan biaya baja ringan paling murah di 

negara Singapura. Tabel 9 menggambarkan perbedaan biaya masing-masing 

negara tersebut. Perbedaaan biaya tersebut menyebabkan perlu melakukan 

efisiensi dan meningkatkan kinerja perusahaan agar berdaya saing. 
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Tabel 8 Asia risk rewards index tahun 2016   
Negara Industry 

rewards 

Country 

rewards 

Industry 

risk 

Country 

risk 

Infrastruktur 

BE rating 

Regional 

ranking 

China 72.5 60.9 40.0 69.1 65.1 3 

Korea Selatan 50.0 81.9 70.0 75.3 64.8 4 

Singapura 37.5 86.2 90.0 83.2 64.0 5 

Jepang 40.0 87.0 75.0 74.5 61.9 7 

Indonesia 65.0 48.2 35.0 59.6 56.3 10 

Malaysia 50.0 64.3 55.0 60.5 56.0 11 

Vietnam 52.5 60.4 40.0 60.0 54.3 14 

Thailand 42.5 72.3 50.0 58.9 53.7 15 

Filipina 50.0 55.1 35.0 64.0 52.0 17 

Ket: higher risk score indicates lower risk; Sumber : BMI report 2016 

 

Salah satu indikator struktur industri, kemampuan pengelolaan usaha 

konstruksi, kapasitas individu pekerja dan profesional konstruksi dan efisiensi 

usaha di Indonesia masih lemah terlihat pada survey biaya konstruksi di negara 

ASEAN. Berdasarkan data lembaga survey Langdon & Seah pada tahun 2017 (LS 

2017) menunjukkan biaya pembangunan konstruksi di kota Jakarta lebih mahal 

dibandingkan dengan kota besar Bangkok dan Kuala Lumpur. Biaya konstruksi 

termahal di negara Singapura. Tabel 10 memberikan informasi detail rentang 

harga biaya konstruksi per meter dari berbagai tipe bangunan yang ada. Pada tabel 

tersebut terlihat dari berbagai jenis tipe bangunan biaya konstruksi di Indonesia, 

Singapura, Malaysia, Thailand dan Filipina. Hal tersebut mengindikasi industri 

konstruksi di negara-negara tersebut memiliki efisiensi yang berbeda.  

 

Tabel 9 Perbandingan biaya konstruksi ASEAN     

Keterangan Indonesia Singapura Malaysia Thailand Filipina 

Output konstruksi 

per kapita (US$) 

2013 

127.42 2 548.15 305.61 136.88 95.57 

Biaya buruh per jam 

(US$) 2013 
1.08 n.a 2.73 1.38 1.75 

Biaya aggregat beton 

(US$/m3) 2013 
27.65 36.80 11.53 14.17 21.90 

Biaya baja ringan 

(US$/ton) 2013 
777.67 578.40 1 239.88 771.41 737.67 

Sumber: Asia Pacific Construction Cost Handbook 5th Edition 2016 

 

Efisiensi merupakan salah satu cara bagi perusahaan untuk bersaing. 

Perusahaan perlu melakukan efisiensi, bila tidak maka perusahaan akan 

menghadapi ancaman yang serius dari para kompetitor asing dan internal. Kajian 

efisiensi di sektor konstruksi telah dilakukan oleh peneliti terdahulu diantaranya 

Park et al. (2011) di Korea; Horta et al. (2013) di Eropa, Asia dan Amerika Utara; 
langstrom (2013) di Australia; Nazarko dan Chodakowska (2014) di Eropa; Park 

et al. (2015) di China, Jepang dan Korea; Arsyad dan Wibowo (2015), Hadad dkk. 

(2003) dan Abidin dan Endri (2009); serta penelitian lainnya. Berbagai kajian 

tersebut menggunakan Data Envelopment Analysis (DEA) untuk metode 

pengukuran efisiensi yang dilakukan. Berbagai kajian terdahulu belum ditemukan 

penelitian pada Negara Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand dan Filipina. 
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Salah satu tujuan penelitian ini mengenai efisiensi perusahaan pada kelima negara 

tersebut.  

 

Tabel 10  Biaya konstruksi di beberapa kota ASEAN tahun 2016 

Tipe Bangunan 
 US$ /m2 

Jakarta Singapura Bangkok Manila 
Kuala 

Lumpur 

Domestik      

Apartemen, high 

rise, standar 
658-745 1 360–1 540 604-730 860-920 305-460 

Apartemen, high 

rise, high end 
908-1 025 2 075–3 075 899-1 067 1 170-1 310 735-880 

Terraced house, 

standar 
349-453 1 750–1 965 421-505 605-690 210-305 

Detached houses, 

high end 
950-1 062 2 215–2 930 730-885 1 280-1 370 715-880 

Kantor/Komersial      

Mediun/high rise 

office, standar 
649-718 1 750–1 930 590-730 820-870 575-665 

High rise office, 

prestisius 
958-1 071 1 930-2 145 772-983 1 260-1 365 835–1 130 

Shoping center, 

standar 
556-615 1 930–2 075 576-744 735-870 515-615 

Retail mall, high 

end 
615-665 2 075–2 290 772-800 1 080-1 260 635-825 

Hotel      

Budget hotel, 3 

star, mid market 
1 127-1 332 2 180-2 360 1 053-1 165 1 180-1 375 965-1 350 

Business hotel, 4/5 

star 
1 542–1 666 2 790–3 145 1 348-1 544 1 350-1 685 1 675-1 960 

Luxury hotel 1 643-1 852 2 790-3 145 1 573-1 685 1 575-2 030 1 855-2 175 

Industri      

Industrial unit, shell 

only 
298-324 740–945 449-562 450-460 305-385 

Owner operated 

factories 
324-357 N/A N/A 560-650 415-465 

Lain-lain      

Underground/base

ment(3 level) 
460-563 945–1 290 505-660 510-560 345-475 

Multistore car park 

(< 4 level) 
298-324 665–945 168-270 460-606 200-255 

Sekolah 435-650 N/A N/A 690-765 210-235 

Asrama mahasiswa 475-600 1 610–1 750 N/A 690-765 265-295 

Ruang serbaguna 

olahraga 
1 020-1 528 2 000–2 145 N/A 1 180-1 425 560-610 

Rumah sakit 

pelayanan publik 
900-1 000 2 790–2 930 N/A 1 350-1 475 835-1 040 

Nilai tukar US$ 1 IDR 13 525 S$ 1.40 BHT 35.61 PHP47 RM 4.33 

Sumber: Langdon & Seah Indonesia (2016) 

  

 Kajian Efisiensi dengan metoda DEA khususnya untuk perusahaan 

konstruksi di Indonesia masih sedikit yang pernah melakukannya.  Penelitian ini 

ditujukan khusus untuk meneliti efisiensi perusahaan konstruksi yang terdaftar di 

Bursa Asia Tenggara pada periode gencarnya pembangunan infrastuktur di MEA 

(Masyarakat Ekonomi ASEAN). 



 

9 

Efisiensi merupakan salah satu faktor yang memengaruhi kinerja 

perusahaan di sektor tersebut. Pengukuran kinerja perusahaan konstruksi 

merupakan suatu yang menjadi perhatian peneliti terdahulu (Bassioni et al. 2004; 

Bassioni et al. 2005; Balabat et al. 2014). Pengukuran kinerja perusahaan secara 

umum dibagi menjadi dua bagian utama yaitu pengukuran secara aspek keuangan 

dan pengukuran aspek pasar (Bassioni et al. 2004). Pengukuran kinerja perusahan 

konstruksi mendetail terlihat pada Gambar 2 yang akan menghasilkan output 

berupa kualitas, delivery, waktu proses dan biaya.   

 

 
Gambar 2 Piramida kinerja 
Sumber: Bassioni et al. (2004) 

 

Pada Gambar 3 terlihat perbedaan kinerja industri konstruksi pada beberapa 

negara. Rerata keuntungan tertinggi pada Hongkong dan Meksiko sedangkan 

keuntungan terendah pada Arab Saudi. Pada negara ASEAN keuntungan tertinggi 

pada negara Filipina sedangkan Indonesia dan Thailand memiliki tingkat 

keuntungan yang sama. Perbedaan yang cukup jauh ketidakpastian keuntungan 

pada negara ASEAN yang cukup tinggi diatas 12%.  Balabat et al (2010) mengkaji 

kinerja perusahaan konstruksi dengan menggunakan kinerja pasar (return saham 

dan market value), rasio profitabilitas dan valuasi ekuitas perusahaan. Lebih 

mendalam Ocal et al. (2007) melaporkan ada sekitar 25 rasio indikator keuangan 

penting untuk industri konstruksi pada umumnya. Pada kajian ini berfokus pada 

kinerja profitabilitas dan kinerja pasar. Pentingnya rasio tidak hanya berbeda dari 

industri ke industri tetapi juga dari negara ke negara.  

Ketika bersaing ditingkat internasional, perusahaan harus menghadapi 

tantangan-tantangan seperti perbedaan budaya, lingkungan proyek, sistim hukum 

dan politik yang mempunyai pengaruh yang besar terhadap keuntungan yang 

diharapkan.    Jadi lebih berisiko ketika bersaing ditingkat regional lintas negara-

negara daripada negaranya sendiri.  Lee et al. (2015) telah menunjukan di Korea 

misalnya, perusahaan konstruksi di Korea telah menunjukan hasil keuntungan 
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yang berbeda dalam kaitannya dengan host country effect dalam 25 tahun terakhir.  

Dapat dilihat pada Gambar 3, rerata tingkat keuntungan suatu negara dan 

ketidakpastian keuntungan keuntungan dari 2,836 proyek yang dilaporkan ke 

International Contractors Association of Korea (ICAK) dalam 25 tahun terakhir 

(1990–2014).  Kebanyakan proyek-proyek di Eropa, Hongkong, Mexico dan USA 

menghasilkan keuntungan yang tinggi dan stabil, sedangkan proyek-proyek di 

Middle East, negara-negara berkembang di Asia, dan Singapore menunjukan 

keuntungan yang relative rendah dan tidak stabil. Ada perbedaan kinerja dari 

perusahaan konstruksi di beberapa negara berkembang. Rerata keuntungan yang 

terbesar ada di Hongkong dan Mexiko sedang terendah ada di Saudi Arabia. Di 

Asia Tengggara, profit terbesar ada di Filipina dan Indonesia dan Thailand 

mempunyai tingkat keuntungan yang sama yang relatif lebih rendah dari Filipina.  

Ketidakpastian keuntungan di ASEAN cukup besar yaitu diatas 12 %, di eropa 

lebih kecil dari 12% sedangkan di Asia dan Afrika lebih besar dari12 %, 

Ringkasnya tendensi dari ketidak pastian keuntungan membentuk kecenderungan 

gradient yang negatif dimana Eropa, Hong Kong, Mexico, dan USA memiliki 

ketidakpastian keuntungan yang lebih kecil dibanding di negara-negara Asia. 

Banyak variabel yang mempengaruhi kinerja perusahaan konstruksi baik 

internal maupun eksternal memiliki pengaruh yang berbeda. Peneliti terdahulu 

menggunakan variabel struktur modal pada kinerja konstruksi di Malaysia (San, 

Heng 2011), di China (Liu et al. 2014), manajemen korporat memengaruhi kinerja 

konstruksi (Veronika et al. 2008), variabel solvency di Romania (Vasiu, Gheorghe 

2014), variabel struktur pasar dan struktur kepemilikan memengaruhi industri 

konstruksi di China (Liu et al. 2013), konsentrasi perusahaan memengaruhi 

konstruksi di Inggris (Lowe 2011), variabel rasio keuangan pada sektor konstruksi 

(Pamulu et al. 2007), variabel tingkat keuntungan, pertumbuhan dan kepemilikan 

di negara Inggris (Deng F, Smyth H 2013), variabel makroekonomi di negara 

Korea (Sang et al. 2013), aktivitas ekonomi memengaruhi sektor konstruksi 

(Navarro-Garcia, Madrid-Guijarro 2016), variabel PDB memengaruhi kinerja 

konstruksi (Anaman, Osei-Amponsah 2007; Chia 2012; Barber, El-adaway 2014). 

Kajian lee et al. (2016) juga menunjukkan perbedaan kinerja perusahaan dan 

resiko karena makro-level (host-country effect) pada perusahan konstruksi di 

Korea. Berbagai penelitian terdahulu belum dilakukan pada sektor konstruksi di 

Indonesia, Singapura, Malaysia, Filipina dan Thailand. Penelitian yang mendalam 

mengenai host-country effect pada negara ASEAN serta faktor-faktor yang 

mempengaruhi kinerja konstruksi tersebut belum banyak diteliti oleh peneliti 

terdahulu.   

Permasalahan dalam perusahaan konstruksi di Asia Tenggara belum 

banyak diteliti oleh peneliti terdahulu. Penelitian lebih banyak sebagian, studi 

kasus dan lebih banyak fokus ke manajemen konstruksi. Pada penelitian ini lebih 

berfokus pada efisiensi perusahaan dan kinerja perusahaan konstruksi di Asia 

Tenggara pada lima negara yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand dan 

Singapura. Pada kajian ini fokus pada kinerja dan biaya (efisiensi) sedangkan 

kualitas, waktu proses atau delivery bukan menjadi menjadi bahan kajian 

penelitian ini. Perilaku dinamis pada efisiensi akan diteliti dari sudut pandang 

waktu, batas wilayah negara, dan regional.  Perilaku dinamis kinerja akan dilihat 

dari data time series variable internal (keuangan) dan variabel eksternal (macro).  

Hal tersebut disesuaikan dengan ketersedian data yang ada.    
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Gambar 3 Kinerja industri konstruksi berbagai negara 

Sumber: lee et al. (2016) 

 

 

 

Perumusan Masalah 

Perilaku industri konstruksi memberikan kontribusi penting bagi 

perekonomian nasional maupun lokal melalui kemampuan menyerap tenaga kerja 

tidak terampil, semi terampil dan terampil. Perilaku industri konstruksi memiliki 

interaksi ekonomi yang signifikan dengan sektor lain sebagai forward linkage 

maupun backward linkage. Hubungan interaksi industri konstruksi dengan 

industri lain telah diteliti di negara Singapura (Lean 2001), di negara Industri 

(Pietroforte, Gregori 2003), di Ghana (Anaman, Osei-Amponsah 2007), di Eropa 

(Wigren, Wilhemsson 2007), di negara Srilanka (Rameezden, Ramachandra 

2008), di Amerika Serikat (Shahandashti 2014). Industri konstruksi memainkan 

peranan penting dalam membangun infrastruktur yang dibutuhkan dalam 

pengembangan sosial-ekonomi dan berkontribusi langsung pada pertumbuhan 

ekonomi (Firmawan 2012, Coban et al. 2015). Selain itu, industri konstruksi juga 

memilki keterkaitan dengan 200 sektor lain dan sering disebut sebagai lokomotif 

pada kegiatan komersial dalam sektor-sektor ini (Ocal et al. 2007).  

Perilaku perusahaan konstruksi dapat diamati dari efisiensi dan kinerjanya.  

Efisiensi merupakan salah satu cara bagi perusahaan untuk bersaing. Perusahaan 

perlu melakukan efisiensi, bila tidak maka perusahaan akan menghadapi ancaman 

yang serius dari para kompetitor asing dan internal. Kajian efisiensi di sector 

konstruksi telah dilakukan oleh peneliti terdahulu diantaranya Park et al. (2011) 

di Korea; Horta et al.(2013) di Eropa, Asia dan Amerika Utara; langstrom (2013) 

di Australia; Nazarko dan Chodakowska (2014) di Eropa; Park et al. (2014) di 

China, Jepang dan Korea; Arsyad dan Wibowo (2015) di Indonesia; serta 

penelitian lainnya. Berbagai kajian terdahulu belum ditemukan penelitian pada 

negara Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand dan Filipina. 

  Selain efisiensi, persaingan yang cukup ketat di jasa konstruksi 

mempengaruhi kinerja perusahaan tersebut. Berbagai penelitian terdahulu belum 
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dilakukan pada perusahaan konstruksi di Asia tenggara, khususnya di Indonesia, 

Singapura, Malaysia, Filipina dan Thailand. Penelitian yang mendalam mengenai 

perilaku dinamis perusahaan di negara ASEAN.  

 Fokus penelitian yang mendalam dalam penelitian ini adalah pada perilaku 

perusahaan konstruksi dari segi efisiensi dan kinerja yang bersifat dinamis pada 

perusahaan konstruksi di Asia Tenggara pada lima negara yaitu Indonesia, 

Malaysia, Filipina, Thailand dan Singapura. Pertanyaan penelitian yang lebih rinci 

dapat dikemukakan sebagai berikut: 

1. Bagaimana efisiensi teknis relatif perusahaan konstruksi di Indonesia, 

Singapura, Malaysia, Thaliand dan Filipina? 

2. Bagaimana bench mark (patok duga) struktur biaya perusahaan konstruksi 

di negara Indonesia, Singapura, Malaysia, Thaliand dan Filipina?  

3. Bagaimana perbandingan kinerja perusahaan konstruksi di Indonesia, 

Singapura, Malaysia, Thaliand dan Filipina? 

4. Bagaimana determinan kinerja keuangan dan kinerja pasar perusahaan 

konstruksi di Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand dan Filipina?  

 

 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Menganalisis efisiensi teknis relatif perusahaan konstruksi di Indonesia, 

Singapura, Malaysia, Thailand dan Filipina. 

2. Merumuskan bench mark (patok duga) struktur biaya perusahaan 

konstruksi di Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand dan Filipina. 

3. Menganalisis perbandingan kinerja perusahaan konstruksi di Indonesia, 

Singapura, Malaysia, Thailand dan Filipina  

4. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja sektor konstruksi 

di Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand dan Filipina.   

 

 

Manfaat Penelitian 

Penelitian ini memiliki kebermanfaatan sebagai berikut i) mengetahui 

tingkat efisiensi dan faktor-faktor yang memengaruhinya sehingga strategi 

perusahaan dapat diidentifikasi dengan baik dengan berlakunya AFTA dan MEA; 

ii) perusahaan yang efisien dapat dijadikan menjadi acuan (benchmark) dalam 

menentukan tingkat keuntungan dan biaya produksi yang optimal di regional 

ASEAN; iii) perbandingan kinerja keuangan dan kinerja pasar membantu 

perusahaan mengetahui posisi bersaing; iv) determinan kinerja perusahaan dapat 

menjelaskan pengukit dalam meningkatkan daya saing perusahaan konstruksi.  

.   
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Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian dibatasi pada perusahaan-perusahaan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia, Bursa Singapura, Bursa Malaysia, Bursa 

Filipina dan Bursa Thailand. Klasifikasi sektor konstruksi digunakan berdasarkan 

klasifikasi yang telah dilakukan di masing-masing bursa. Fokus penelitian pada 

perusahaan konstruksi di Indonesia, Singapura, Malaysia, Filipina dan Thailand. 

 

 

Kebaharuan Penelitian 

Penelitian ini memiliki kebaharuan kajian spesifik pada perusahaan 

konstruksi di ASEAN. Kebaharuan penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Kajian efisiensi di sektor konstruksi telah dilakukan oleh peneliti terdahulu 

diantaranya Park et al. (2011) di Korea; Horta et al. (2013) di Eropa, Asia 

dan Amerika Utara; Langstrom (2013) di Australia; Nazarko dan 

Chodakowska (2014) di Eropa; Park et al. (2015) di China, Jepang dan 

Korea; Arsyad dan Wibowo (2015) di Indonesia; serta penelitian lainnya. 

Kebaharuan pada penelitian ini adalah mengkaji efisiensi lebih holisitk 

dengan mempertimbangkan dimensi waktu, batas wilayah negara, dan 

regional.  Kebaharuan pada penelitian ini juga akan membuktikan secara 

empiris ahwa efisiensi suatu perusahaan berubah terhadap waktu, batas 

wilayah negara, dan regional.   

2. Kebaharuan dalam menformulasikan patok duga (benchmark) tingkat 

keuntungan dan biaya konstruksi yang optimal di ASEAN yang belum 

banyak dikaji peneliti terdahulu.  

3. Penelitian terdahulu mengenai perbandingan kinerja perusahaan 

konstruksi di negara Indonesia, Singapura, Malaysia, Filipina dan 

Thailand pada pasar yang berbeda masih sedikit.  Penelitian ini mengkaji 

perbandingan kinerja perusahaan konstruksi antar waktu, antar negara dan 

pada regional Asia Tenggara 

4. Penelitian terdahulu mengenai kinerja perusahaan konstruksi telah 

dilakukan peneliti terdahulu di negara lain (San, Heng 2011; Deng F, 

Smyth H 2013; Sang et al. 2013; Liu et al. 2014; Vasiu, Gheorghe 2014).  

Kebaharuan pada penelitian ini mengukur kinerja lebih komprehensif 

dengan mengukur kinerja pasar dan kinerja keuangan. Selain itu juga 

menilai kinerja dengan faktor biaya dan faktor efisiensi yang belum dikaji 

oleh peneliti sebelumnya di regional ASEAN.  

 

 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA 
 

 

Produktivitas dan Efisiensi 

 

Konsep produktivitas dan efisiensi mendapatkan banyak perhatian di 

banyak negara dan organisasi dan oleh individu dalam beberapa tahun terakhir. 




