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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 

Seiring perkembangan zaman yang cukup pesat, kebutuhan akan 

pembangunan di Indonesia pun terus menerus meningkat, baik pembangunan yang 

dilaksanakan oleh pemerintah maupun dari instansi swasta. Semakin meningkatnya 

perkembangan bidang kontruksi tersebut, maka tingkat kesulitan untuk mengelola 

dan menjalankan sebuah proyek akan semakin tinggi dan berakibat semakin 

panjang durasi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek tersebut. Maka 

dari itu perlu adanya satu perbaikan yang dapat dilakukan adalah kemampuan 

untuk dapat meningkatkan produktivitas yang dimiliki oleh tenaga kerja yang 

terlibat dalam pekerjaan proyek  konstruksi.  Peningkatan  terhadap produktivitas 

tenaga kerja perlu dilakukan karena hal ini terkait dengan kemampuan untuk dapat 

menyelesaikan suatu pekerjaan dengan waktu yang seefisien mungkin. 

 Peningkatan produktivitas tenaga kerja pada suatu pekerjaan proyek 

konstruksi salah satunya dapat dilakukan dengan melakukan perbaikan terhadap 

metode kerja yang digunakan oleh tenaga kerja tersebut. Dengan dilakukannya 

perbaikan terhadap metode kerjanya maka diharapkan produktivitas yang akan 

dihasilkan dapat meningkat. Hal ini bisa terjadi karena tidak menutup kemungkinan 

pada metode kerja yang dilakukan oleh tenaga kerja tersebut terdapat suatu   

kegiatan   yang   sebenarnya   tidak   perlu   sehingga   menyebabkan   waktu 

penyelesaian  pekerjaan menjadi lebih lama. Dalam upaya untuk mengatur atau 

memanajemen penggunaan Sumber Daya Manusia agar realistis, maka kontraktor 

harus mengetahui tingkat produktivitas masing-masing. Hal tersebut sangat 

diperlukan untuk memantau dan memetakan apa yang akan terjadi pada sebuah 

proyek akibat penggunaan dan pemanfaatan tenaga kerja. Kurang diperhatikannya 

produktivitas tenaga kerja pada suatu proyek kontruksi dapat menghambat 

pekerjaan kontruksi itu sendiri.  
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 Pada awalnya time study dan Motion Study digunakan hanya untuk hal-

hal yang sangat spesifik dan dalam ruang lingkup yang sangat sempit saja. Kedua 

bidang studi tersebut pertama kali ditemukan dan dikembangkan masing-masing 

oleh Frederick Taylor untuk Time study dan Gilbreths untuk Motion study yang 

ditujukan untuk meningkatkan kinerja perusahaannya. Walaupun dikembangkan 

dan ditemukan dalam kurun waktu yang hampir bersamaan, pada awalnya hanya 

time study dan penurunan insentif upah buruh yang lebih berkembang 

dibandingkan dengan motion study. Keinginan untuk mendapatkan metode kerja 

yang lebih baik menggema pada kurun waktu 1930an yang kemudian 

mengakibatkan perkembangan keilmuan teknik industri untuk mengkombinasikan 

time study dengan motion study yang dapat menghasilkan metode kerja yang lebih 

baik dan lebih dekat dengan kata ideal. 

 Karena itu perlu kiranya dilakukan suatu telaah terhadap pekerjaan-

pekerjaan  yang dilakukan pada proyek konstruksi dalam kaitan dengan metode 

kerjanya sehingga diharapkan dapat meningkatkan produktivitasnya. Dalam hal ini 

akan dilakukan penelitian dengan judul Evaluasi Metode Kerja Pekerjaan 

Pemasangan Keramik dengan Menggunakan Metode Time and Motion Study 

(Studi Kasus : Rumah Susun Universitas Brawijaya Malang). 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 

1. Bagaimana metode kerja tukang batu pada pekerjaan pemasangan keramik 

pada proyek pembangunan Rusunawa Universitas Brawijaya dengan metode 

time and motion study? 

2. Berapa produktivitas tukang batu pada pekerjaan pemasangan keramik pada 

proyek pembangunan Rusunawa Universitas Brawijaya? 

3. Adakah pengaruh produktivitas tukang batu pada pekerjaan pemasangan 

keramik terhadap waktu?  

4. Faktor variabel apa yang paling dominan yang berpengaruh terhadap 

produktivitas ? 
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1.3 Tujuan  

Tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui metode kerja yang digunakan oleh tukang batu pada 

pekerjaan pemasangan keramik dengan metode time and motion study . 

2. Menghitung produktivitas tukang batu pada pekerjaan pemasangan 

keramik. 

3. Membandingkan   produktivitas   pekerjaan   keramik   berdasarkan   

metode   kerja   yang digunakan. 

4. Mengetahui faktor variabel paling dominan terhadap produktivitas. 

 

1.4 Manfaat  

1. Bagi Ilmu Pengetahuan 

Hasil Penelitian ini merupakan pengembangan dari teori-teori yang ada 

dihubungkan dengan kenyataan di lapangan. Dari hasil ini dapat ditarik 

kesimpulan baru yang pada waktu akan datang dapat dikembangkan lebih 

lanjut. 

2. Bagi Perusahaan Kontraktor 

Penelitian ini dapan memberi masukan pada perusahaan kontraktor, karena dari 

hasil yang diperoleh dapat diketahui konsep yang baik tentang bagaimana 

pelaksanaan manajemen waktu proyek kontruksi, sehingga dapat membantu 

para kontraktor dalam merencanakan proyek pembangunan. 

3. Bagi Peneliti 

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan mempertajam kemampuan untuk 

menganalisa bagi peneliti, sehingga dapat menjadi bekal untuk terjun ke dunia 

keja nantinya. 
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1.5 Batasan Masalah 

1. Penelitian dilakukan pada Proyek Pembangunan Rusunawa Universitas

Brawijaya.

2. Pengamatan difokuskan pada produktivitas tukang batu pada pekerjaan

pasangan keramik.


