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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Proyek Kontruksi 

2.1.1  Pengertian Proyek Kontruksi 

 Dipohusodo (1996) menyatakan bahwa suatu proyek merupakan upaya 

yang mengerahkan sumber daya yang tersedia, yang diorganisasikan untuk 

mencapai tujuan, sasaran dan harapan penting tertentu serta harus diselesaikan 

dalam jangka waktu terbatas sesuai dengan kesepakatan. 

Proyek konstruksi merupakan suatu rangkaian kegiatan yang saling 

berkaitan untuk mencapai tujuan tertentu (bangunan /konstruksi) dalam batasan 

waktu, biaya dan mutu tertentu. Proyek konstruksi selalu memerlukan resources 

(sumber daya) yaitu man (manusia), material (bahan bangunan), machine 

(peralatan), method (metode pelaksanaan), money (uang), information 

(informasi), dan time (waktu). 

Dalam Suatu proyek konstruksi terdapat tiga hal penting yang harus 

diperhatikan yaitu hal mengenai waktu, biaya dan mutu. Pada umumnya, mutu 

konstruksi merupakan elemen dasar yang harus dijaga untuk senantiasa sesuai 

dengan perencanaan. Namun demikian, pada kenyataannya sering terjadi 

pembengkakan biaya sekaligus keterlambatan waktu pelaksanaan (Proboyo, 

1999; Tjaturono, 2004). Dengan demikian, seringkali efisiensi dan efektivitas 

kerja yang diharapkan tidak tercapai. Hal itu mengakibatkan pengembang akan 

kehilangan nilai kompetitif dan peluang pasar. 

Adapun pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan proyek konstruksi 

antara lain: 

1. Pemilik 

2. Perencana (konsultan) 

3. Pelaksana kontraktor 
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4. Pengawas (konsultan) 

5. Penyandang dana 

6. Pemerintah (regulasi) 

7. Pemakai bangunan 

8. Masyarakat 

 

2.1.2 Karakteristik Proyek Konstruksi 

 Proyek konstruksi mempunyai 3 (tiga) karakteristik yang dapat dipandang 

secara tiga dimensi (Wulfram I. Ervianto:2002:10) yaitu: 

1. Bersifat unik  

Keunikan dari proyek konstruksi adalah tidak pernah ada rangkaian 

kegiatan yang sama persis (tidak ada identik, yang ada adalah sejenis), 

proyek bersifat sementara dan selalu terlibat grup pekerja berbeda – beda. 

2. Dibutuhkan sumber daya (resources) 

Setiap proyek konstruksi membutuhkan sumber daya seperti manusia 

(man), bahan (material), alat kerja (machine), uang (money) dan metode 

kerja (method). 

3. Organisasi 

Setiap organisasi proyek mempunyai keragaman tujuan dimana didalamnya 

terlibat sejumlah individu dengan keahlian bervariasi dan ketidakpastian. 
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2.1.3 Jenis – Jenis Proyek Konstruksi 

 Proyek konstruksi dapat dibedakan menjadi dua kelompok jenis bangunan, 

 (Wulfram I. Ervianto: 2002: 9 – 13) 

1. Bangunan gedung, meliputi: rumah, kantor, pabrik dan lain – lain. 

Ciri – ciri kelompok bangunan gedung adalah:  

a. Proyek konstruksi menghasilkan tempat orang bekerja atau tinggal.  

b. Pekerjaan dilaksanakan pada lokasi yang relatif sempit dan kondisi 

pondasi umumnya sudah diketahui.  

c. Dibutuhkan sebuah manajemen terutama progressing pekerjaan 

 

2. Bangunan sipil, meliputi: jalan, jembatan, bendungan dan insfrastruktur 

lainnya:  

Ciri – ciri kelompok bangunan sipil adalah:  

a. Proyek konstruksi dilaksanakan untuk mengendalikan alam agar 

berguna bagi kepentingan manusia.  

b. Pekerjaan dilaksanakan pada lokasi yang luas atau panjang dan kondisi 

pondasi sangat berbeda satu sama lainya dalam proyek.  

c. Manajemen dibutuhkan untuk memecahkan masalah. 

 

2.1.4  Tolak Ukur Sukses Pengelolaan Proyek Konstruksi 

 Sebenarnya, semua usaha yang dilakukan dalam pengelolaan proyek yang 

sukses merupakan alternatif dari tindakan antisipasi atas pemahaman, 

“Karakteristik Proyek” dan “Jenis – Jenis Proyek”.  

 Dengan demikian tujuan proyek dapat tercapai sesuai dengan rencana yang 

telah disepakati bersama yang tercantum dalam dokumen kontrak. Dengan 

perkembangan standar – standar kehidupan sosial – ekonomi masyarakat atau 

negara, maka tuntunan atas nilai keberhasilan suatu pekerjaan tau proyek juga 
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meningkat. Untuk itu “tolak ukur sukses pengelolaan proyek” seperti diatas juga 

ditingkatkan, menjadi 5 (lima) poin, yaitu: 

1. Tepat Biaya  

Biaya proyek tidak melebihi batas yang telah direncanakan atau yang telah 

disepakati sebelumnya atau sesuai dengan kontrak pelaksanaan suatu 

pekerjaan.  

2. Tepat Mutu  

Mutu pekerjaan atau mutu hasil akhir pekerjaan dan proses/cara 

pelaksanaan pekerjaan harus memenuhi standar tertentu sesuai dengan 

kesepakatan, perencanaan, ataupun dokumen kontrak.  

3. Tepat Waktu  

Waktu penyelesaian pekerjaan harus memenuhi batas waktu yang telah 

disepakati dalam dokumen perencanaan, ataupun dokumen kontrak 

pekerjaan yang bersangkutan.  

4. Penerapan K – 3  

Lingkungan kerja yang sehat dan aman dengan penerapan K – 3 

(Keselamatan Kesehatan Kerja) yang konsisten. 

5. Citra  

Semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan pekerjaan proyek merasa puas. 

 

2.1.5  Tahap Kegiatan dalam Proyek Konstruksi 

 Kegiatan konstruksi adalah kegiatan yang harus melalui suatu proses yang 

panjang dan didalamnya dijumpai banyak masalah yang harus diselesaikan. 

Disamping itu, dalam kegiatan konstruksi terdapat suatu rangkaian yang berurutan 

dan berkaitan. Kegiatan membangun berakhir pada dimulainya penggunaan 

bangunan tersebut, sehingga tahapan dari kegiatan dalam proyek konstruksi 

(Wulfram I. Ervianto, 2002: 13) adalah sebagai berikut: 

1. Tahap Studi Kelayakan (Feasibility Study)  
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Tujuan dari tahap studi kelayakan adalah meyakinkan pemilik proyek 

bahwa proyek kontruksi yang dingusulkannya layak untuk dilaksanakan, 

baik dari aspek perencanaan dan perancangan, aspek ekonomi (biaya dan 

sumber pendanaan), maupun aspek lingkungan. 

2. Tahap Penjelasan (Briefing)  

Tujuan tahap penjelasan adalah memungkinkan pemilik proyek untuk 

menjelaskan fungsi proyek dan biaya yang diizinkan, sehingga konsultan 

perencana dapat secara tepat menafsirkan keinginan pemilik proyek dan 

membuat taksiran biaya yang diperlukan.  

3. Tahap Perancangan (Design)  

Tujuan tahap perancangan untuk melengkapi penjelasan proyek dan 

menentukan tata letak, rancangan, metode konstruksi, dan taksiran biaya 

agar mendapatkan persetujuan dari pemilik proyek dan pihak berwenang 

yang terlibat, untuk mempersiapkan informasi pelaksanaan yang 

diperlukan, termasuk gambar rencana dan spesifikasi serta melengkapi 

semua dokumen tender 

4. Tahap Pengadaan/Pelelangan (Procurement/Tender)  

Tujuan dari tahap pengadaan/pelelangan adalah menunjuk kontraktor 

sebagai pelaksana atau sejumlah kontraktor sebagai sub – kontraktor yang 

akan melaksanakan konstruksi dilapangan.  

5. Tahap pelaksanaan (Contruction)  

Tujuan dari tahap pelaksanaan adalah mewujudkan bangunan yang 

dibutuhkan oleh pemilik proyek yang sudah dirancang oleh konsultan 

perencana dalam batasan waktu yang telah disepakati, serta dengan mutu 

yang telah disyaratkan.  

6. Tahap Pemeliharaan dan Persiapan Penggunaan (Maintenance and Start Up)  

Tahapan pemeliharaan bertujuan untuk menjamin agar bangunan yang telah 

selesai sesuai dengan dokumen kontrak dan semua fasilitas bekerja 

sebagaimana mestinya. Pada tahap ini juga dibuat suatu catatan mengenai 

konstruksi berikut petunjuk operasinya dan melatih staf dalam 

menggunakan fasilitas yang tersedia. 
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2.2   Metode Kerja 

2.2.1  Pengertian Metode Kerja 

 Metode kerja merupakan serangkaian kegiatan yang diperlukan untuk 

mengolah ataupun merubah sekumpulan masukan (input) menjadi sejumlah 

keluaran (output) yang memiliki nilai tambah (added value). Pengolahan ataupun 

perubahan yang terjadi bisa secara fisik atau non fisik, dimana perubahan tersebut 

bisa terjadi terhadap bentuk, dimensi, maupun sifat-sifatnya. Nilai tambah yang 

dimaksud adalah nilai dari keluaran yang bertambah dalam pengertian nilai 

fungsional (kegunaan) dan atau nilai ekonomisnya (Sritomo, 1995)  

 Metoda kerja adalah cara kerja atau cara untuk melaksanakan pekerjaan. 

Metoda kerja yang baik adalah yang sederhana, mudah, dan dapat mempercepat 

penyelesaian pekerjaan. Sedangkan metoda kerja yang tidak baik, dapat 

menimbulkan kesalahan dalam pekerjaan yang dilaksanakan.(SNI-DT-91)  

 Dari pengertian diatas maka dapat dikatakan bahwa metode kerja 

merupakan suatu cara kerja atau kegiatan yang dilakukan untuk menyelesaikan 

suatu pekerjaan secara efektif dan efisien sehingga didapatkan suatu output yang 

optimal. 

 

2.2.2  Perbaikan Metode Kerja (Methods Improvement) 

 

 Perbaikan metode kerja adalah proses dimana pekerjaan dianalisis untuk 

meningkatkan produktivitas kerja. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi 

metode (methods analysis) yang berlangsung saat ini kemudian merancang dan 

menerapkan metode kerja yang lebih efektif dan efisien dengan tujuan akhir adalah 

waktu penyelesaian lebih singkat dan cepat (Lawrence, 2000:105). 

 Analisa metode kerja dimaksudkan untuk mempelajari prinsip-prinsip dan 

teknikteknik pengaturan kerja yang optimal dalam suatu sistem kerja. Yang 

dimaksudkan dengan sistem kerja adalah sistem dimana komponen-komponen 

kerja seperti manusia, mesin, material serta lingkungan kerja fisik akan berinteraksi 

(Lawrence, 2000:108). Hal ini secara skematis ditunjukkan pada Gambar 2.1. 
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Gambar 2.1 Langkah-langkah dalam Analisis Metode Kerja. 

 

 Berdasarkan gambar di atas jelas bahwa di dalam analisis metode terdapat 

empat macam komponen sistem kerja yang harus diperhatikan guna memperoleh 

metode kerja yang baik, meliputi:  

1. Komponen material: Bagaimana cara menempatkan material, jenis material 

yang mudah diproses dan lain-lain. Material yang dimaksud dalam hal ini 

meliputi bahan baku, supplies (komponen, parts, dan lain-lain), produk jadi, 

limbah dan lain-lain.  

2. Komponen manusia: Bagaimana sebaiknya posisi pekerja pada saat proses 

kerja berlangsung agar mampu memberikan gerakan-gerakan kerja yang 

efektif dan efisien.  

3. Komponen mesin: Bagaimana desain dari mesin dan peralatan kerja 

lainnya, apakah sudah sesuai dengan prinsip ergonomi.  

4. Komponen lingkungan kerja fisik: Bagaimana kondisi lingkungan kerja 

fisik tempat operasi kerja dilaksanakan, apakah dirasa cukup aman dan 

nyaman. 

 

 Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan pokok dari analisis 

metode ini adalah sebagai berikut:  

1. Perbaikan proses dan tata cara pelaksanaan penyelesaian pekerjaan.  
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2. Perbaikan dan penghematan penggunaan material, mesin, dan manusia.  

3. Pendayagunaan usaha manusia.  

4. Perbaikan tata ruang kerja yang mampu memberikan suasana lingkungan 

kerja yang nyaman dan aman. 

 

2.2.3   Prosedur Sistematis Untuk Melaksanakan Analisis Metode Kerja 

 

 Sebelum diputuskan apakah perlu dilaksanakan kegiatan analisis metode 

kerja maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan hal-hal berikut ini 

(Wignjosoebroto, 2008:93)  

1. Adakah keuntungan ekonomis yang bisa dipakai sebagai hasil akhir dari 

pelaksanaan kegiatan ini?  

2. Adalah tersedia cukup pengetahuan teknis yang melatarbelakangi proses 

kerja yang akan dianalisis?  

3. Apakah benar-benar tidak ada reaksi yang negatif terhadap pelaksanaan 

aktivitas analisis metode yang berasal dari pekerja?  

 

 Jika tiga pertanyaan tersebut di atas sudah berhasil dijawab dengan jelas 

dan positif maka langkah-langkah berikut harus ditempuh guna memperoleh hasil 

analisis yang sebaik-baiknya yaitu: 

1. Identifikasi operasi kerja yang harus diamati dan dipelajari. Kumpulkan 

semua data dan fakta yang ada terutama yang berkaitan dengan 

komponenkomponen yang terlihat di dalam sistem kerja tersebut.  

2. Apabila diperlukan maka dapatkan input data dari pekerja ataupun penyelia 

atau supervisor langsung, terutama untuk pekerjaan yang telah berlangsung 

lama (dalam hal ini metode kerja tersebut perlu dianalisis lagi sebab 

dianggap tidak efektif dan efisien).  

3. Dokumentasikan metode kerja yang sesuai dengan langkah-langkah urutan 

kerja yang sistematis dan logis. Untuk menggambar prosedur kerja ini 

direkomendasikan untuk menggunakan bantuan peta proses atau peta kerja 

lainnya.  
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4. Buat usulan metode kerja yang baru yang dianggap lebih efektif dan efisien 

dibandingkan dengan metode kerja sebelumnya.  

5. Buatlah beberapa alternatif untuk ini dan pilih alternatif terbaik yaitu 

alternatif metode kerja yang mampu memberikan kesederhanaan prosedur 

yang harus ditempuh (work simplification), kemudahan dan kenyamanan 

pelaksanaan kerja, serta waktu lebih singkat.  

6. Terapkan metode kerja yang baru dan ikuti pelaksanaannya sampai akhirnya 

benar terbukti bahwa perbaikan metode kerja yang diinginkan tercapai. 

 

2.3  Produktivitas 

 

 Produktivitas adalah rasio output dan input suatu proses produksi dalam 

periode tertentu. Input terdiri dari manajemen, tenaga kerja, biaya produksi, dan 

peralatan serta waktu. Output meliputi produksi, produk penjualan, pendapatan, 

pangsa pasar, dan kerusakan produk. Dalam perspektif normatif, pengertian 

produktivitas adalah kalau hari ini karyawan lebih baik dari kemarin dan hari esok 

lebih baik dari sekarang (Sjafri, 2007). 

 Menurut DPN APINDO (2007), Produktivitas adalah pengukuran 

seberapa baik sumber daya yang digunakan bersama di dalam organisasi untuk 

menyelesaikan suatu kumpulan hasil-hasil. Sedangkan unsur-unsur yang terdapat 

dalam produktivitas adalah : 

1. Efisiensi, merupakan suatu ukuran dalam membandingkan penggunaan 

masukan (input) yang direncanakan dengan penggunaan masukan yang 

sebenarnya dilaksanakan 

2. Efektivitas, merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran 

seberapa jauh target dapat tercapai baik secara kualitas ataupun waktu 

3. Kualitas, merupakan suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh telah 

dipenuhi berbagai persyaratan, spesifikasi dan atau harapan konsumen 

Adapun hasil akhir dari Produktivitas dapat berupa : 
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1. Keuntungan atau laba bagi para pemegang saham dan para investor  

2. Pekerjaan dan upah bagi para pekerja 3. Barang-barang dan jasa-jasa yang 

berkualitas untuk para konsumen 

 Dari uraian diatas, maka secara teknis produktivitas dapat dikatakan 

sebagai perbandingan antara output yang dhasilkan dengan input yang digunakan, 

secara rumus sebagai berikut : Produktivitas = 
𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡

𝐼𝑛𝑝𝑢𝑡
 

 Dari rumus produktivitas diatas dapat dibuat suatu wujud peningkatan 

produktivitas yaitu :  

1. Produktivitas dikatakan naik apabila input turun, outputnya tetap  

2. Produktivitas dikatakan naik apabila input turun, outputnya naik  

3. Produktivitas dikatakan naik apabila input tetap, outputnya naik  

4. Produktivitas dikatakan naik apabila input naik, outputnya naik tetapi 

jumlah kenaikan output lebih besar daripada kenaikan input  

5. Produktivitas dikatakan naik apabila input turun, outputnya turun tetapi 

jumlah penurunan output lebih kecil daripada turunnya input  

 Produktivitas didefinisikan sebagai ratio antara output dengan input, atau 

ratio antara hasil produksi dengan total sumber daya yang digunakan. Dalam proyek 

konstruksi ratio produktivitas adalah nilai yang diukur selama proses konstruksi, 

dapat dipisahkan menjadi biaya tenaga kerja, material dan alat. Sukses dan tidaknya 

proyek konstruksi tergantung dari efektifitas penggunaan sumber daya (Wulfram, 

2004) 

 Dari beberapa pengertian tentang produktivitas diatas, maka pada kegiatan 

pengukuran produktivitas pekerjaan plesteran digunakan hasil kerja sebagai 

outputnya sedangkan inputnya adalah waktu kerjanya. Secara rumusan dapat dibuat 

sebagai berikut:  

Produktivitas Pekerjaan  = 
hasil pekerjaan plesteran (m2)

waktu yang diperlukan (detik)
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2.3.1  Faktor-faktor yang Mempengaruhi Produktivitas  

 Semua faktor yang mempengaruhi produktivitas dipandang sebagai sub 

sistem untuk menunjukkan dimana potensi produktivitas dan cadangannya 

disimpan. Faktor-faktor tersebut antara lain:  

Menurut Kaming dalam Wulfram I Ervianto (2005) faktor yang 

mempengaruhi produktivitas proyek diklasifikasikan menjadi empat kategori 

utama, yaitu: 

1. Metode dan teknologi, terdiri atas faktor: desain rekayasa, metode 

konstruksi, urutan kerja, pengukuran kerja.  

2. Manajemen lapangan, terdiri atas faktor: perencanaan dan penjadwalan, 

tata letak lapangan, komunikasi lapangan, manajemen material, 

manajemen peralatan, manajemen tenaga kerja.  

3. Lingkungan kerja, terdiri atas faktor: keselamatan kerja, lingkungan 

fisik, kualitas pengawasan, keamanan kerja, latihan kerja, partisipasi.  

4. Faktor manusia, tingkat upah pekerja, kepuasan kerja, pembagian 

keuntungan, hubungan kerja mandor-pekerja.  

Menurut Muchdarsyah Sinungan dalam Robert Eddy S (2007) :  

a. Kuantitas atau jumlah tanaga kerja yang digunakan dalam suatu proyek  

b. Tingkat keahlian tenaga kerja.  

c. Latar belakang kebudayaan dan pendidikan termasuk pengaruh faktor 

lingkungan dan keluarga terhadap pendidikan formal yang diambil 

tenaga kerja. 

d. Kemampuan tenaga kerja untuk menganalisis situasi yang terjadi dalam 

lingkup pekerjaannya dan sikap moral yang diambil pada keadaan 

tersebut. 

e. Minat tenaga kerja yang tinggi terhadap pekerjaan yang ditekuninya  

f. Struktur pekerjaan, keahlian dan umur (kadang-kadang jenis kelamin). 
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Menurut Iman Soeharto Variabel-variabel yang mempengaruhi 

produktivitas tenaga kerja lapangan dapat dikelompokan menjadi:  

1. Kondisi fisik lapangan dan sarana bantu Kondisi fisik ini berupa iklim, 

musim, atau keadan cuaca. Misalnya adalah temperatur udara panas dan 

dingin, serta hujan dan salju. Pada daerah tropis dengan kelembaban 

udara yang tinggi dapat mempercepat rasa lelah tanaga kerja, sebaliknya 

di daerah dingin, bila musim salju tiba, produktivitas tanaga kerja 

lapangan akan menurun. Untuk kondisi fisik lapangan kerja seperti 

rawarawa, padang pasir atau tanah berbatu keras, besar pengaruhnya 

terhadap produktivitas. Hal ini sama akan dialami di tempat kerja 

dengan keadaan khusus seperti dekat dengan unit yang sedang 

beroperasi, yang biasanya terjadi pada proyek perluasan instalasi yang 

telah ada, yang sering kali dibatasi oeh bermacam-macam peraturan 

keselamatan dan terbatasnya ruang gerak, baik untuk pekerja maupun 

peralatan. Sedangkan untuk kekurang lengkapnya sarana bantu seperti 

peralatan akan menaikkan jam orang untuk menyelesaikan suatu 

pekerjaan. Sarana bantu diusahakan siap pakai dengan jadwal 

pemeliharaan yang tepat.  

2. Kepenyeliaan, perencanaan dan koordinasi Yang dimaksud dengan 

supervisi atau penyelia adalah segala sesuatu yang berhubungan 

langsung dengan tugas pengelolaan para tenaga kerja, memimpin para 

pekerja dalam pelaksanaan tugas, termasuk menjabarkan perencanaan 

dan pengendalian menjadi langkah-langkah pelaksanaan janngka 

pendek, serta mengkoordinasikan dengan rekan atau penyelia lain yang 

terkait. Keharusan memilikki kecakapan memimpin anak buah bagi 

penyelia, bukanlah sesuatu hal yang perlu dipersoalkan lagi. Melihat 

lingkup tugas dan tanggung jawabnya terhadap pengaturan pekerjaan 

dan penggunaan tenaga kerja, maka kualitas penyelia besar pengaruhnya 

terhadap produktivitas secara menyeluruh 

3. Komposisi kelompok kerja Pada kegiatan konstruksi seorang penyelia 

lapangan memimpin satu kelompok kerja yang terdiri dari bermacam-
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macam pekerja lapangan (labor craft), seperti tukang batu, tukang besi, 

tukang pipa, tukang kayu, pembantu (helper) dan lain-lain. Komposisi 

kelompok kerja berpengaruh terhadap produktivitas tenaga kerja secara 

keseluruhan. Yang dimaksud dengan kkomposisi kelompok kerja 

adalah: 

 Perbandingan jam-orang penyelia dan pekerja yang dipimpinnya.  

 Perbandingan jam-orang untuk disiplin-disiplin kerja. 

 Perbandingan jam-orang penyelia terhadap total jam-orang 

kelompok kerja yang dipimpinnya, mennunjukkan indikasi besarnya 

rentang kendali yang dimiliki. Untuk proyek pembangunan industri 

yang tidak terlalu besar kompleks dan berukuran sedang ke atas, 

perbandingan yang menghasilkan efisiensi kerja optimal dalam 

praktek berkisar antara 1:10-15. jam-orang yang berlabihan akan 

menaikkan biaya, sedangkan bila kurang akan menurunkan 

produtivitas.  

4. Kerja lembur Sering kali kerja lembur atau jam kerja yang panjang lebih 

dari 40 jam per minggu tidak dapat dihindari, misalnya untuk mengejar 

sasaran jadwal, meskipun hal ini akan menurunkan efisiensi kerja.  

5. Ukuran besar proyek Penelitian menunjukan bahwa besar proyek 

(dinyatakan dalam jam-orang) juga mempengaruhi produktivitas tenaga 

kerja lapangan, dalam arti semakin besar ukuran proyek produktivitas 

menurun.  

6. Pekerja langsung versus kontraktor Ada dua cara bagi kontraktor utama 

dalam melaksanakan pekerjaan dilapangan yaitu dengan merekrut 

langsung tenaga kerja dan memberikan direct hire (kepenyelian) atau 

menyerahkan paket kerja tertentu kepada subkontraktor. Dari segi 

produktivitas umumnya subkontraktor lebih tinggi 5- 10% dibanding 

pekerja langsung. Hal ini disebabkan tenaga kerja sub kontraktor telah 

terbiasa dalam pekerjaan yang relatif terbatas lingkup dan jenisnya, 

ditambah lagi prosedur kerjasama telah dikuasai dan terjalin lama antara 
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pekerja maupun dengan penyelia. Meskipun produktivitas lebih tinggi 

dan jadwal penyelesaian pekerjaan potensial dapat lebih singkat, tetapi 

dari segi biaya belum tentu lebih rendah dibanding memakai pekerja 

langsung, karena adanya biaya overhead (lebih) dari perusahaan 

subkontraktor. 

7. Kurva pengalaman Kurva pengalaman atau yang sering dikenal dengan 

learning curve didasarkan atas asumsi bahwa seseorang atau 

sekelompok orang yang mengerjakan pekerjaan relatif sama dan 

berulang-ulang, maka akan memperoleh pengalaman dan peningkatan 

keterampilan.  

8. Kepadatan tenaga kerja Di dalam batas pagar lokasi yang nantinya akan 

dibangun instalasi proyek, yang disebut juga dengan battery limit, ada 

korelasi antara jumlah tenaga kerja konstruksi, luas area tempat kerja, 

dan produktivitas. Korelasi ini dinyatakan sebagai kepadatan tenaga 

kerja (labor density), yaitu jumlah luas tempat kerja bagi setiap tenaga 

kerja. Jika kepadatan ini melewati tinngkat jenuh, maka produktivitas 

tenaga kerja menunjukkan tanda-tanda menurun. Hal ini disebabkan 

karena dalam lokasi proyek tempat buruh bekerja, selalu ada kesibukan 

manusia, gerakan peralatan serta kebisingan yang menyertai. Semakin 

tinggi jumlah pekerja per area atau semakin turun luas area per pekerja, 

maka semakin sibuk kegiatan per area, akhirnya akan mencapai titik 

dimana kelancaran pekerjaan terganggu dan mengakibatkan penurunan 

produktivitas. (Iman Soeharto, 1995 : 163-169) 

2.3.2  Pengukuran Produktivitas 

 Pengukuran produktivitas merupakan suatu alat manajemen yang penting 

di semua tingkatan ekonomi. Pada perusahaan pengukuran produktivitas terutama 

digunakan sebagai sarana manajemen untuk menganalisa dan mendorong efisiensi 

produksi. Manfaat lain yang diperoleh dari pengukuran produktivitas terlihat pada 

penempatan perusahaan yang tetap seperti dalam menentukan target atau sasaran 

tujuan yang nyata dan pertukaran informasi antara tenaga kerja dan manajemen 
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secara periodik terhadap masalah-masalah yang saling berkaitan (Muchdarsyah 

Sinungan, 2003: 21)  

 Pengukuran merupakan hal yang paling penting dalam mengetahui ada 

tidaknya perubahan, perbedaan dan sebagainya. Untuk itulah pengukuran menjadi 

penting sebagai standar dalam pengambilan keputusan. Jika hasil pengukuran 

menunjukan produktivitas kerja rendah, maka dalam pengambilan keputusan 

seorang pimpinan akan mengeluarkan berbagai hal yang dapat meningkatkan 31 

produktivitas kerja. Dengan demikian dimasa yang akan datang terjadi peningkatan 

produktivitas kerja (Ahmad Tohardi, 2002 : 454).  

 Pengukuran produktivitas tenaga kerja menurut metode pengukuran waktu 

tenaga kerja (jam, hari atau tahun). Pengeluaran diubah ke dalam unit-unit pekerja 

yang biasanya diartikan sebagai jumlah kerja yang dapat dilakukan dalam satu jam 

oleh pekerja yang terpercaya yang bekerja menurut pelaksanaan standart.  

 Karena hasil maupun masukan dapat dinyatakan dalam waktu, 

produktivitas tenaga kerja dapat dinyatakan sebagai suatu indeks yang sangat 

sederhana: 

Produtivitas Tenaga Kerja = 
𝐻𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝑗𝑎𝑚−𝑗𝑎𝑚 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟

𝑀𝑎𝑠𝑢𝑘𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝑗𝑎𝑚−𝑗𝑎𝑚 𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢
 

(Muchdarsyah Sinungan, 2003: 25) 

Umumnya keluaran dari suatu industri sulit diukur secara kuantitatif. Dalam 

pengukuran produktivitas biasanya selalu dihubungkan dengan keluaran secara 

fisik, yaitu produk akhir yang dihasilkan. Produk di sini bisa terdiri dari bermacam-

macam tipe dan ukuran, teristimewa dijumpai dalam suatu industri yang bersifat 

job order. Demikian pula proses yang dipakai dalam industri umumnya terdiri dari 

bermacam-macam proses produksi yang berbeda satu dengan yang lainnya. Suatu 

produk mungkin memerlukan lebih dari satu proses pengerjaan dan umumnya akan 

dijumpai suatu industri yang membuat lebih dari satu macam produk.  

Adanya macam, ukuran, dan tahapan proses yang berbeda akan mendatangkan 

kesulitan dalam menetapkan keluaran yang bisa dihasilkan dalam Produktivitas 
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tenaga kerja = Masukan dalam jam - jam waktu Hasil dalam jam - jam yang standar 

32 suatu proses produksi. Hal ini akan pula menyebabkan kesulitan dalam 

pelaksanaan produktivitas kerja manusianya. Untuk mengukur produktivitas kerja 

dari tenaga kerja manusia, operator mesin, misalnya, maka formulasi berikut bisa 

dipakai untuk maksud ini, yaitu:  

produktivitas 

tenaga kerja 
 = 

Total keluaran yang dihasilkan

Jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan
 

Di sini produktivitas dari tenaga keja ditunjukkan sebagai rasio dari jumlah 

keluaran yang dihasilkan per total tenaga kerja yang jam manusia (man-hours), 

yaitu jam kerja yang dipakai untuk menyelesaikan pekerjan tersebut. Tenaga kerja 

yang dipekerjakan dapat terdiri dari tenaga kerja langsung ataupun tidak langsung., 

akan tetapi biasanya meliputi keduanya. Untuk produk-produk tertentu rasio ini 

dapat pula dinyatakan dalam jumlah produk yang dibuat per jam kerja yang 

dipergunakan untuk itu.  

Selanjutnya bisa dinyatakan bahwa seseorang telah bekerja dengan produktif 

jikalau ia telah menunjukan output kerja yang paling tidak telah mencapai suatu 

ketentuan minimal. Ketentuan ini didasarkan atas besarnya keluaran yang 

dihasilkan secara normal dan diselesaikan dalam jangka waktu yang layak pula. 

Dari uraian ini maka dapat disimpulkan bahwa disini ada dua unsur yang bisa 

dimasukan sebagai kriteria produktivitas, yaitu:  

1. Besar / kecilnya keluaran yang dihasilkan, dan  

2. Waktu kerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan itu.  

Masukan dapat berupa bahan baku, teknologi (pabrik, mesin, peralatan 

kerja), modal, SDM. Produktivitas dapat digunakan sebagai ukuran tingkat 

efisiensi, efektivitas dan kualitas setiap sumber daya yang digunakan selama 

produksi berlangsung. Hasil bagi antara output dan input akan menghasilkan suatu 

besaran angka mutlak. Angka ini memperlihatkan:  

1. Apakah produktivitas akan meningkat dari satu periode ke periode yang lain? 

2. Apakah produktivitas suatu perusahaan lebih baik dari yang lain?  
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Setiap sumber daya mempunyai produktivitas tersendiri (produktivitas 

partial). Produktivitas dari masing-masing sumber daya dihitung sebagai berikut:  

1. Produktivitas Tenaga Kerja = 
𝐾𝑒𝑙𝑢𝑎𝑟𝑎𝑛

Jumlah tenaga kerja
 

2. Produktivitas Modal = 
𝐾𝑒𝑙𝑢𝑎𝑟𝑎𝑛

Jumlah Modal 
 

3. Produktivitas Bahan =  
𝐾𝑒𝑙𝑢𝑎𝑟𝑎𝑛

Jumlah Bahan 
  

 

Whitmore (1979) yang dikutip oleh Sedarmayanti (2001: 58-59) memandang 

bahwa produktivitas sebagai suatu ukuran atas penggunaan sumber daya dalam 

suatu organisasi yang biasanya dinyatakan sebagai suatu rasio dari keluaran yang 

dicapai dengan sumber daya yang digunakan.  

Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa pengertian produktivitas memiliki dua 

dimensi, yaitu efektivitas dan efisiensi. Dimensi pertama berkaitan dengan 

pencapaian unjuk kerja yang maksimal, dalam arti pencapaian target yang berkaitan 

dengan kualitas, kuantitas dan waktu. Sedangkan dimensi kedua berkaitan dengan 

upaya membandingkan masukan dengan realisasi penggunaannya atau bagaimana 

pekerjaan tersebut dilaksanakan.  

Penjelasan tersebut mengutarakan produktivitas secara total atau secara 

keseluruhan, artinya keluaran yang dihasilkan diperoleh dari keseluruhan masukan 

yang ada dalam organisasi. Masukan tersebut lazim dinamakan sebagai faktor 

produksi. Keluaran yang dihasilkan dicapai dari masukan yang melakukan proses 

kegiatan yang bentuknya dapat berupa produk nyata atau jasa. Masukan atau faktor 

produksi dapat berupa tenaga kerja, kapital, bahan, teknologi dan energi. Salah satu 

masukan seperti tenaga kerja, dapat menghasilkan keluaran yang dikenal dengan 

produktivitas individu, yang dapat juga disebut sabagai produktivitas parsial.  

 

2.3.3 Macam-macam Metode Pengukuran Produktivitas 

  Upaya mengevaluasi hasil pekerjaan untuk mengetahui penyebab 

penyimpangan terhadap estimasi semula. Pemantauan ( monitoring) berarti 

melakukan observasi dan pengujuian pada tiap interval tertentu untuk 
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memeriksa kinerja maupun dampak sampingan yang tidak diharapkan 

(Istimawan, 1996 :423) Karena dalam rangka mengajukan tender, 

produktivitas tenaga kerja akan besar pengaruhnya terhadap total biaya 

proyek, minimal pada aspek jumlah tenagakerja dan fasilitas yang 

diperlukan. Salah satu pendekatan untuk mencobamengukur hasil guna 

tenaga kerja adalah dengan memakai parameter indeks produktivitas (Iman 

Soeharto, 1995 :162). Salah satu pendekatan untuk mengetahui tingkat 

produktivitas tenaga kerja adalah dengan menggunakaan metode yang 

mengklasifikasikan aktifitas pekerja. 

a. Metode Produtivity Rating 

 Dimana aktivitas pekerja diklasifikasikan dalam 3 hal yaitu 

Essential contributory work, Effective work (pekerjaan efektif), dan Not 

Useful (pekerjaan tidak efektif).  

- Essential contributory work, yaitu pekerjaan yang tidak secara 

langsung, namun bagian dari penyelesaian pekerjaan. Misalnya 

menunggu tukang yang lain dengan tidak bekerja, mengangkut 

peralatan yang berhubungan dengan pekerjaan. 

- Pekerjaan effektif ( effective work ), yaitu disaat pekerja 

melakukan pekerjaannya dizona pekerjaan. 

- Pekerjaan tidak efektif ( not useful ), yaitu kegiatan selain diatas 

yang tidak menunjang penyelesaian pekerjaan. Seperti 

meninggalkan zona pengerjaan, berjalan dizona pengerjaan dengan 

tangan kosong dan mengobrol sesama pekerja sehingga tidak 

maksimalnya bekerja. 

b. Metode Work sampling 

 Work sampling adalah salah satu metode pendekatan yang bisa 

digunakan untuk mengukur produktivitas dengan cukup mudah. 

 Beberapa kelebihan dari metode work sampling untuk pendekatan 

produktivitas adalah  

- Tidak menggunakan biaya yang besar dibanding pengamatan yang 

kontinu,  
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- Tidak memerlukan pelatihan dan keahlian khusus dari pengamat,  

- Memberikan tingkat akurasi yang memadai secara statistik,  

- Dapat mengikutsertakan partisipasi supervisor dan mandor,  

- Memberikan lebih sedikit gangguan kepada pekerja daripada 

pengamatan langsung yang kontinu,  

- Memberikan indikasi seberapa efektif pekerja pada proyek secara 

keseluruhan. 

 Work sampling memiliki prinsip-prinsip tertentu dalam 

menjalankannya yaitu:  

- Pengamat harus dapat dengan cepat mengidentifikasikan individu 

dari sample untuk dapat digolongkan.  

- Sample yang diamati tidak boleh kurang dari 384 pengamatan.  

- Sample terkumpul dari bermacam-macam bagian siklus tenaga 

kerja untuk memastikan setiap unit mempunyai kesempatan yang 

sama untuk diamati.  

- Di kelompok besar manapun, sebuah sample diambil secara acak 

yang akan mewakili sebagian atau seluruh karakteristik dari 

kelompok tersebut. Dengan kata lain, sebuah sample tidak boleh 

menunjukkan kondisi atau situasi khusus yang akan memberikan 

dampak bagi yang akan diamati.  

- Untuk menghindari prasangka, pencatatan harus dilakukan secara 

cepat tanpa raguragu seperti apa yang dilihat pertama kali. 

 

c. Metode Rated Activity Sampling 

 Rated Activity Sampling adalah suatu teknik pengumpulan 

informasi dimana sejumlah besar pengamatan yang dibuat selama 

periode mesin, proses, atau pekerja. Mencatat setiap kegiatan yang 

terjadi pada proyek, presentase observasi yang tercatat untuk aktivitas 

tertentu memungkinkan selama total waktu ini kegiatan tersebut 

diperkirakan terjadi. 
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 Rated Activity Sampling adalah suatu teknik pengumpulan 

informasi di lapangan dimana informasi yang dihasilkan tidak hanya 

dapat diperoleh dengan cepat dan ekonomis, tetapi juga memiliki 

keakuratan yang dapat dipercaya.  

Rated activity sampling dapat digunakan sebagai alat dalam 

menentukan tingkat keproduktivan suatu kegiatan pada kondisi 

lapangan proyek konstruksi yang berbeda-beda. Dalam activity 

sampling, setiap kegiatan dalam suatu pekerjaan dilakukan pendataan 

secara mendetail sehingga dapat diketahui dengan mudah keefektivan 

dari pekerja yang diamati (Santoso dan Chandra, 2006). 

 

d. Metode Field Ratings 

 Metode ini menerangkan bahwa tingkat produktivitas tenaga kerja 

dikatakan efektif/memuaskan, jika prosentase tingkat produktivitas 

mencapai lebih dari 60%. 

 

e. Metode Productivity Delay Model (PDM) 

Metode productivity delay model merupakan salah satu 

metode yang dapat digunakan untuk menghitung produktivitas kerja 

pada suatu proyek konstruksi. Metode ini menghitung produktivitas 

kerja dengan mengacu pada keterlambatan  (delay) yang terjadi 

selama jam kerja. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, faktor yang 

dapat mengakibatkan keterlambatan terdiri dari 5 faktor antara lain 

lingkungan (environment), peralatan (equipment), pekerja (labor), 

material, dan management. 

Adrian (1974) mengatakan bahwa metode productivity delay 

model (PDM) adalah teknik hasil modifikasi dari traditional time 

dan motion study concepts. Metode ini dikembangkan untuk 

membantu perusahaan jasa konstruksi dalam perhitungan, perkiraan, 
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dan peningkatan metode produktivitas kerja. Metode ini terhubung 

dengan dengan bagian dari teknik lain seperti work sampling, 

production function analysis, statistical analysis, time study, and 

balancing models yang saling mendukung satu sama lain untuk 

meyakinkan aplikasi dari hasil perhitungan produktivitas. 

Metode productivity delay model ini dapat dilakukan dengan 

empat tahap yaitu: pengumpulan data, pengolahan data, penyusunan 

data, dan pengimplementasian data. Pada tahap pengumpulan data 

harus terdapat 3 konsep dasar dari metode PDM, antara lain (1) 

jumlah produksi, (2) siklus produksi, (3) metode pemanfaatan 

sumber daya. 

2.4  Metode Time and Motion Study 

 Pada metode Time and Motion Study, pengukuran produktivitas 

dilakukan dengan mengambil gambar terhadap objek kegiatan yang diteliti dengan 

menggunakan kamera video atau handycam. Maksud dari pengambilan gambar ini 

adalah untuk mendapatkan rekaman dari seluruh aktivitas tertentu yang diukur. 

Informasi yang diperoleh dari metode ini adalah rangkaian kegiatan dan waktu 

yang dibutuhkan untuk mengerjakan masing-masing kegiatan tersebut hingga 

terselesaikan pekerjaan secara menyeluruh. 

  Kelebihan dari metode ini adalah dapat mengetahui setiap kegiatan yang 

dilakukan pada suatu metode kerja yang digunakan dan waktu yang dibutuhkan 

oleh setiap kegiatan serta waktu secara keseluruhan dari suatu pekerjaan 

 Secara umum terdapat banyak cara yang bisa dilakukan untuk 

menyelesaikan suatu perkerjaan, tetapi karena keterbatasan pengetahuan yang 

dimiliki, biasanya akan muncul satu metode saja yang lebih dominan. · Metode-

metode scientific untuk memecahkan masalah lebih sering digunakan dan 

memberikan hasil yang baik dibandingkan metode pemecahan masalah yang tidak 

bersifat scientific. · Standar pengukuran kinerja atau nilai waktu dari sebuah 
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pekerjaan dapat ditentukan dengan baik sehingga memungkinkan manajemen 

untuk mendesain standar sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya. 

 Dalam  penelitian  mengenai  Evaluasi  Metode  Kerja  Pekerjaan  

Pemasangan  Keramik dengan Menggunakan Metode Time and Motion Study 

digunakan teknik pengambilan data  Micromotion Study.  Dalam Micromotion 

Study peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen. Dalam 

melakukan pengamatan peneliti menggunakan instrument penelitian yang telah 

teruji validitas dan juga digunakan sebagai pedoman untuk melakukan observasi. 

Pengamatan terhadap proses produksi, kualitas barang yang dihasilkan, dan 

bagaimana performance tenaga kerja sangat cocok menggunakan teknik 

pengumpulan data ini (Sugiyono, 2011). 

 Teknik yang digunakan untuk melakukan pengukuran pekerjaan 

menggunakan   metode Time  and   Motion   Study.     Time  and   Motion   Study   

merupakan   metode   pengukuran produktivitas yang dilakukan dengan 

menggunakan kamera video. Pengambilan gambar bertujuan untuk dapat 

merekam seluruh aktivitas tertentu yang akan diukur. Informasi yang diperoleh 

dari metode ini adalah rangkaian kegiatan dan waktu yang dibutuhkan untuk 

mengerjakan masing-masing kegiatan tersebut sampai pekerjaan selesai secara 

menyeluruh (Ervianto,2004). 

 Berdasarkan penjelasan diatas , penelitian ini hanya meninjau rangkaian 

kegiatan yang dilakukan dan waktu kegiatan yang diperlukan, tanpa meninjau 

pengaturan tata letak peralatan maupun bahan. 

2.4.1 Metode untuk mengefektifkan dan Mengefisiensikan Kerja 

Tujuan pokok dari kegiatan metode ini adalah: 

 Perbaikan Proses dan tata cara pelaksanaan penyelesaian pekerjaan. 

 Perbaikan dan Penghematan penggunaan material, tenaga mesin/fasilitas 

kerja lainnya serta tenaga kerja manusia pekerjaannya. 
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 Pendaya gunaaan usaha manusia dan pengurangan keletihan yang tidak 

perlu. 

 Perbaikan tata ruang kerja yang mampu memberikan suasana lingkungan 

kerja yang nyaman dan aman. 

  Gambar dibawah akan menunjukan faktor-faktor produksi yang 

harus diperhatikan didalam menganalisa metode kerja dengan tujuan pokok 

mencari tata cara kerja yang lebih sederhana, efektif, dan efesien. 

 

 

 

Gambar 2.2 Interaksi Faktor-faktor Produksi Dalam Analisa Metode Kerja 

(Wignjosoebroto, 1995) 

 

 

2.4.2 Analisa Kerja Dan Prinsip-Prinsip Motion Economy  

Analisa operasi kerja adalah suatu prosedur yang dilakukan untuk 

menganalisa suatu operasi kerja. Baik yang menyamgkut suatu elemen-elemen 

kerja yang bersifat prosuktif atau tidak dengan tujuan untuk memperbaiki metode 

kerja yang selama ini diaplikasikan. Kegiatan ini merupakan suatu aktivitas dari 
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analisa/telaah metode didalam usaha menaikan jumlah produk persatuan waktu 

dan tentu saja mengurangi unit cost.  

Proses telaah metode pada prinsipnya akan menitik beratkan pada studi 

tentang gerakan-gerakan kerja yang dilakukan oleh pekerja untuk menyelesaikan 

pekerjaan. Dari hasil studi ini diharapkan akan menghasilkan gerakan-gerakan 

standar untuk penyelesaian pekerjaan, yaitu rangkaian gerakan kerja yang efektif 

dan efesien. Untuk mendapatkan kondisi kerja yang baik yaitu yang 

memungkinkannya dilakukan gerakan yang ekonomis maka perlu diperhatikan 

faktor yang mempengaruhi, yaitu : 

 Penggunaan badan/anggota tubuh manusia serta gerakan-gerakannya. 

 Pengaturan letak area kerja. 

 Perancangan alat-alat dan perlengkapan kerja. 

Secara umum didalam usaha mengembangkan metode kerja dan gerakan 

kerja ekonomis maka beberapa hal yang bisa dilaksanakan antara lain: 

 Hilangkan gerakan-gerakan kerja yang tidak perlu yang justru memboroskan 

tenaga. 

 Kombinasi beberapa aktivitas menjadi aktivitas yang memungkinkan 

dilaksanakan secara bersamaan. 

 Kurangi faktor kelelahan dengan memberi waktu istirahat dan waktu longgar 

lainnya yang cukup. 

 Perbaiki pengaturan tempat kerja dan disain dari fasilitas/peralatan kerja yang 

ada.  

 

2.4.3 Studi Gerakan Untuk Menganalisa Metode Kerja yang Efektif dan 

Efesien 

Studi Gerakan atau lazimnya disebut dengan “motion study” adalah suatu 

studi tentang gerakan-gerakan yang dilakukan pekerja untuk menyelesaikan 

pekerjaannya. Dengan sudi ini ingin diperoleh gerakan-gerakan standard untuk 



29 
 

penyelesaian suatu pekerjaan, yaitu rangkaian gerakan-gerakan yang efektif dan 

efisien.  

 Setelah kondisi pekerjaan yang baik diperoleh maka kemudian dilakukan 

studi gerakan yaitu dengan analisa secara seksama berbagai gerakan tubuh manusia 

(umumnya gerakan tangan) yang ditujukan untuk menyelesaikan pekerjaan. 

Maksud utama dari studi ini yaitu untuk mengurangi gerakan-gerakan yang lebih 

efektif. 

 Studi gerakan umumnya diklasifikasikan ke dalam dua macam studi, yaitu 

Visual Motion Study dan Micromotion Study umumnya lebih sering diaplikasikan 

karena dianggap jauh lebih ekonomis. Disini hanya sekedar dilakukan pengamatan 

secara visual terhadap operasi kerja yang berlangsung. 

 

2.4.4  Analisa Gerakan Kerja Dengan Rekaman Film (Micromotion Study) 

 Disini hasil rekaman bisa diputar ulang kalau perlu dengan kecepatan 

lambat sehingga analisa gerakan kerja bisa dilakukan lebih teliti. Aktivitas micro-

motion study mengharuskan untuk merekan setiap gerakan kerja yang ada secara 

detail dan memberi kemungkinan-kemungkinan analisa setiap gerakan-gerakan 

kerja yang ada secara detail dan memberi kemungkinan-kemungkinan analisa setiap 

gerakan yang ada secara lebih baik dibandingkan dengan visual motion study. 

Langkah-langkah yang dikerjakan dalam micro motion study ini terdiri dari: 

 Merekam gerakan-gerakan kerja dari suatu siklus kerja dengan menaruh jam 

besar (micro chronometer) di belakang operator yang diamati. 

 Gambar film akan menjadi rekaman yang permanen yang bisa dianalisa 

setiap saat dan berulang-ulang sesuai dengan yang dikehendaki. 

 Membuat kesimpulan dari analisa gerakan yang diamato dari rekaman film. 

 Menetapkan alternatif gerakan kerja yang lebih baik dengan jalan 

memperbaiki metode kerja yang ada sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi 

gerakan (motion economy). 
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2.5  Grafik Kurva S 

 Kurva S adalah kurva yang menggambarkan komulatif progress pada 

setiap waktu dalam pelaksanaan pekerjaan. Kurva tersebut dibuat berdasarkan 

rencana atau pelaksanaan (actual) progress pekerjaan dari setiap kegiatan. Dengan 

kurva S dapat diketahui progress pada setiap waktu, progress tersebut dapat berupa 

rencana dan pelaksanaan (actual). 

 Cara lain untuk memperagakan adanya varians adalah dengan menggukan 

grafik. Grafik dibuat dengan sumbu-X sebagai nilai komulatif biaya atau jam orang 

yang telah digunakan presentase (%) penyelesaian pekerjaan, sedangkan sumbu-Y 

menunjukkan parameter waktu. Bila grafik tersebut dibandingkan dengan grafik 

serupa yang disusun berdasarkan perencanaan dasar (komulatif pengeluaran 

berdasarkan anggaran orang/jam orang) maka akan segera terlihat jika terjadi 

penyimpangan.  

 Memiliki sifat seperti tersebut dan pembuatannya yang relatif lebih cepat 

dan mudah, maka metode penyajian dengan grafik ”S” dijumpai secara luas dalam 

penyelenggaraan proyek. Grafik yang dibuat dengan sumbu vertikal sebagai nilai 

komulatif biaya atau jam orang atau penyelesaian pekerjaan dan sumbu horisontal 

sebagai waktu kalender masing – masing angka 0 sampai 100 ini, umumnya akan 

dibentuk huruf S. ini disebabkan kegiatan proyek berlangsung sebagai berikut: 

1. Kemajuan pada awal bergerak lambat.  

2. Diikuti oleh kegiatan bergerak cepat dalam kurun waktu yang lebih lama  

3. Akhirnya kecepatan kemajuan menurun dan berhenti pada titik akhir.  

 Penggunaan grafik “S” dijumpai hal-hal berikut:  

1. Pada analisis kemajuan proyek secara keseluruan.  

2. Penggunaan sama dengan butir diatas, tetapi satuan unit pekerjaan atau 

elemen-elemennya.  

3. Pada kegiatan engineering dan pembelian untuk menganalisis prosentase 

(%) penyelesaian pekerjaan, misalnya jam orang untuk menyiapkan 

rancangan, penyusunan pengajuan pembelian terhadap waktu.  
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4. Pada kegiatan konstruksi, yaitu dengan manganalisis pemakaian tenaga

kerja atau jam orang dan untuk manganalisis prosentase (%) penyelesaian

serta pekerjaan – pekerjaan lain yang diukur (dinyatakan) dalam unit versus

waktu.


