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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Proyek adalah suatu usaha untuk mencapai tujuan tertentu yang 

dibatasi oleh waktu dan sumber daya yang terbatas. Sehingga pengertian 

proyek konstruksi yaitu suatu upaya untuk mencapai hasil dalam bentuk 

bangunan atau infrastruktur. Dalam pelaksanaan proyek konstruksi 

terdapat pihak-pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak 

langsung, salah satunya pihak Manajemen Konstruksi. Menurut Ervianto 

(2002: P.1) Manajemen Konstruksi adalah bagaimana sumber daya yang 

terlibat dalam proyek konstruksi  dapat diaplikasikan oleh manajer proyek 

secara tepat. Sumber daya yang digunakan dalam proyek konstruksi dapat 

dikelompokkan sebagai:  man power, material, mechines, money, method. 

Semua sumber daya tersebut harus dikelola dengan baik agar proyek yang 

dikerjakan bisa selesai tepat waktu dengan hasil maksimal.  

Peranan Konsultan Manajemen Konstruksi (MK) dalam Industri 

Konstruksi sangat penting, Konsultan MK bertanggung jawab dalam  

mengkoordir dan mengkomunikasikan seluruh proses konstruksi kepada 

semua pihak yang terlibat dalam proyek konstruksi tersebut. Pada tahap 

pra-konstruksi, Konsultan MK akan melakukan semua yang diperlukan, 

menyangkut studi kelayakan dan penelitian. Kemudian membuat desain 

dan perencanaan. Setelah spesifikasi arsitektur dan tujuan penjadwalan 

selesai, pekerjaan pembangun dilanjutkan oleh kontraktor dibawah 

pengawasan Konsultan MK, karena proses pekerjaan proyek harus sesuai 

dengan syarat dan ketentuan yang telah disepakati. 

Manajemen proyek yang sudah direncanakan sematang mungkin 

bisa jadi mengalami kendala dalam pelaksanaannya, dalam hal ini 

manajemen material dan manajemen tenaga kerja akan lebih ditekankan 

dalam proses pembangunan proyek. Karena manajemen perencanaan yang 
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diterapkan hanya berperan 20% dan sisanya manajemen pelaksanaan 

termasuk didalamnya pengendalian biaya, sumber daya dan waktu proyek. 

Keberhasilan suatu proyek konstruksi secara keseluruhan tergantung dari 

keberhasilan tiap pekerjaan yang ada dalam proyek tersebut, sedangkan 

produktivitas tenaga kerjanya adalah salah satu faktor yang mempengaruhi 

keberhasilan suatu pekerjaan. Dalam produktivitas, tenaga kerja 

merupakan salah satu aspek yang paling tidak mudah dikelola,  padahal hal 

tersebut sangat menentukan keberhasilan dalam suatu implementasi 

proyek. Tingkat produktivitas yang tinggi dan perencanaan jumlah tenaga 

kerja yang tepat akan mempercepat selesainya setiap kegiatan proyek. 

Maka dari itu evaluasi terhadap produktivitas pekerja perlu dilakukan. 

Tenaga kerja dituntut untuk bekerja secara efisien, yaitu dapat 

bekerja efektif sesuai dengan jumlah jam kerja yang ada dan dapat 

menghasilkan volume pekerjaan sesuai dengan uraian pekerjaan yang ada. 

Kurang diperhatikannya produktivitas pekerja pada suatu proyek 

konstruksi akan menghambat pekerjaan konstruksi yang sedang 

dilaksanakan. Sehingga diharapkan dengan hal tersebut dapat menunjang 

kemajuan serta mendorong kelancaran proyek baik untuk tiap pekerjaan 

maupun proyek secara keseluruhan. 

Pekerjaan pasangan bata merupakan salah satu pekerjaan pada 

proyek konstruksi yang mempunyai volume pekerjaan dan jumlah tenaga 

kerja yang besar. Volume dan jumlah pekerja yang besar dalam pekerjaan 

pasangan bata membutuhkan dana yang besar pula untuk penyelesaiannya, 

sehingga produktivitas tenaga kerja harus dimaksimalkan untuk 

meminimalkan anggaran dan waktu guna memperoleh hasil maksimal. 

Namun, dalam pelaksanaan proyek konstruksi untuk mendapatkan nilai 

produktivitas yang baik sangatlah sulit dikarenakan tenaga kerja yang 

kurang efektif didalam pekerjaannya. Contoh kegiatan yang menyebabkan 

pekerjaan kurang efektif antara lain menganggur, ngobrol, makan, 

merokok, istirahat, yang dilakukan di luar jam istirahat. Selain kegiatan-

kegiatan tersebut variabel lain yang mempengaruhi produktivitas antara 
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lain adalah faktor umur, pengalaman kerja, kesesuaian upah, kesehatan 

pekerja, hubungan antar pekerja, manajerial, pengaruh cuaca dan 

komposisi kelompok pekerja. 

Sampai saat ini informasi tingkat produktivitas pekerja konstruksi 

yang kurang faktual masih menjadi kendala tersendiri bagi pihak 

pelaksana konstruksi untuk merencanakan biaya dalam usaha 

memenangkan tender dan sebagai pedoman selama pelaksanaan pekerjaan 

di lapangan. Dari latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti 

produktivitas pekerja berdasarkan tingkat efektifitas dalam bekerja 

(Labour Utilization Rate) pada pelaksanaan proyek. Dari hasil penelitian 

diharapkan akan diketahui hal-hal yang mempengaruhi kinerja sumber 

daya manusia, khususnya pada pekerjaan pasangan batu bata sehingga 

dapat menjadi bahan evaluasi yang akan mendukung kelancaran dan 

keberhasilan proyek.  

Pencarian data dilakukan dengan cara observasi langsung ke 

lapangan, pembagian angket atau kuesioner untuk mendapatkan data 

mengenai umur, pengalaman kerja, kesesuaian upah, kesehatan pekerja, 

hubungan antar pekerja, manajerial dan komposisi kelompok pekerja. 

Observasi atau pengamatan langsung di lapangan untuk mendapatkan data 

efektivitas tenaga kerja. 

Banyak metode yang bisa digunakan dalam pengukuran 

produktivitas, salah satunya productivity rating, dimana aktivitas pekerja 

diklasifikasikan dalam 3 hal, yaitu Essential contributory work, Effective 

work, dan not useful. Sedangkan untuk pengukuran pengolahan data 

variabel yang mempengaruhi produktivitas tenaga kerja digunakan 

metode-metode pendekatan dengan pengolahan data statistik. Penelitian ini 

akan dilaksanakan pada pembangunan gedung Rusunawa Universitas 

Brawijaya yang merupakan proyek milik Kementrian Pekerjaan Umum 

dan Perumahan Rakyat (PUPR). Kontraktor pelaksana proyek adalah PT. 

Rahmat Utama Mulia dengan nilai kontrak kerja sebesar 

Rp.11.644.355.807,-. Lokasi pembangunan Rusunawa UB bertempat di 
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Jl.Dieng No.92 Desa Sumberejo, Kelurahan Kalisongo, Kec. Dau, Kab. 

Malang (Kampus II Universitas Brawijaya). Hasil penelitian akan 

dituliskan dalam skripsi yang berjudul “Analisa Produktivitas dan 

Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Tukang Pada Pemasangan Bata 

dengan Metode Productivity Rating (Studi Kasus: Rumah Susun-

SNVT Universitas Brawijaya).  

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka dapat dirumuskan 

masalah yang akan diteliti adalah: 

1. Berapa besar produktivitas tukang bata pada proyek pembangunan 

Rusunawa Universitas Brawijaya dengan menggunakan metode 

Productivity Rating? 

2. Bagaimana pengaruh produktivitas tukang terhadap Scheduling? 

3. Bagaimana pengaruh faktor umur, pengalaman kerja, kesesuaian upah, 

kesehatan pekerja, hubungan antar pekerja, manajerial dan komposisi 

kelompok kerja pada pekerjaan pasangan bata?  

4. Variabel mana yang mempunyai pengaruh dominan terhadap 

produktivitas tukang pasangan bata? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini, yakni: 

1. Untuk mengetahui berapa besar tingkat produktivitas kelompok 

pekerja pasangan bata pada proyek pembangunan Rusunawa 

Universitas Brawijaya.  

2. Untuk mengetahui pengaruh produktivitas di lapangan terhadap 

Scheduling. 

3. Untuk mengetahui pengaruh dari variabel umur, pengalaman kerja, 

kesesuaian upah, kesehatan pekerja, hubungan antar pekerja , 

manajerial dan komposisi kelompok kerja terhadap tingkat 

produktivitas  tukang pada pekerjaan pasangan bata. 
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4. Untuk mengetahui variabel yang mempunyai pengaruh dominan 

terhadap nilai produktivitas tukang pada pasangan bata. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini mempunyai 2 kegunaan, yaitu: 

1. Dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan 

literatur mengenai evaluasi kinerja proyek pada pasangan bata untuk 

mendukung kelancaran serta keberhasilan proyek secara keseluruhan.  

2. Memberikan gambaran dan masukan terhadap pihak pelaksana proyek 

konstruksi dalam usaha meningkatkan produktivitas tenaga kerjanya, 

dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas 

tenaga kerja. 

 

1.5. Batasan Masalah 

1. Penelitian dilakukan pada Proyek Pembangunan Rusunawa Universitas 

Brawijaya. 

2. Pengamatan difokuskan pada produktivitas tukang pada pekerjaan 

pasangan bata dengan metode productivity rating. 

3. Penelitian ini tidak membahas Rencana Anggaran Biaya (RAB). 

4. Pengamatan dilakukan antara pukul 08.00 – 11.30 dan pukul 12.30 – 

16.00 WIB. 

 

 

 


