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PENGARUH FAKTOR MANAJEMEN KANTOR PUSAT, SISTEM MANAJEMEN
PROYEK, KONDISI LAPANGAN, KETERLIBATAN PEMILIK PROYEK DAN

KUALITAS TIM MANAJEMEN PROYEK
TERHADAP KINERJA PROYEKdi PT. WIJAYA KARYA (Persero) Tbk.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah mencari besaran pengaruh dari faktor-faktor yang
mempengaruhi tingkat kinerja proyek yaitu: variabel manajemen kantor pusat, sistem
manajemen proyek, kondisi lapangan, keterlibatan pemilik proyek dan kualitas tim
manajemen proyek.Metode penelitain yang dilakukan adalah dengan survei melalui
kuesioner. Data yang terkumpul sebesar 250 responden yang memberikan jawaban kuesioner
dari sekitar 630 populasi yang ada.Hasil dari analisa data menunjukan bahwa Manajemen
Kantor Pusat, Sistem Manajemen Proyek, Kondisi Lapangan, Keterlibatan Pemilik Proyek
dan Kualitas Tim Manajemen Proyek, berpengaruh positif terhadap Kinerja Proyek di PT.
Wijaya Karya (Persero) Tbk.Hypotesis diterima dengan indikator-indikator yang signifikan
(<) α=0,05 dan juga hasil T-hitung dimana T-hitung (>) T-tabel, variable paling dominan
adalah faktor kualitas tim manajemen proyek berpengaruh pada kinerja proyek dengan nilai
CR= 6.365.

Kata kunci : manajemen kantor pusat, sistem manajemen proyek, kondisi lapangan,
keterlibatan pemilik proyek, kualitas tim manajemen proyek dan kinerja proyek.

ABSTRACT

Research objective is find of influences number from construction project performace
critical success factor: project management office variable, project management system, site
condition, owner involvment, and project management team capacity. Project performance
especially be measured by cost, quality and time parameter, wthout rule out anothers
parameter.Research method use questionare survey. Total question answer is 250 respondens
from 630 related population number.Data analysis use Structural Equation Modelling (SEM) and
theresult shows that project management office variable, project management system, site
condition, owner involvment, and project management team capacity, have positif influence to
project performance at PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk. Hypothesys all accept with
significant indicators: (<) α = 0.05 and alsoT-calculate, T calculate (>) T table. The most
dominant variable is project management team capacityvariable take effect to project
performace with CR number = 6.365.Indirect influences also analysed used Sobel test and the
result shows that project management office variable, project management system, site
condition and owner involvment, have positif influence to project management team capacity.
The smallest number of Sobel test is2.370, it means ≥ 1.96.

Key Words: project management office, project management system, site condition, owner
involvment, project management team capacity and project performance.
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