
 
 

4 
 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Industri Konstruksi 

 

 konstruksi dan kemampuan untuk membangun sesuatu adalah salah satu 

ketrampilan tertua dari manusia. Pada zaman prasejarah, manusia berjuang untuk 

hidup dan berlindung dari lungkungan yang membahayakan dengan membangun 

tempat tinggal dengan menggunakan material yang tersedia saat itu, seperti tanah, 

batu, kayu, kulit binatang. 

 Kemudian ketika masyarakat mulai berkembang dan terorganisasi, 

kemampuan membangun menjadi sangat menakjubkan, seperti halnya bangunan – 

bangunan tua, yang menghiasi di seluruh dunia. Selanjutnya perkembangan industri 

konstruksi mengalami perkembangan yang pesat dan dapat dikatakan industri ini 

adalah salah satu penyokong kehidupan suatu bangsa. 

 Industru ini terdiri dari perusahaan besar maupun kecil. Karena pada sektor 

industri konstruksi berbeda dari industri lainnya. Secara luas, proyek – proyek 

konstruksi di bagi menjadi 3 (tiga) bagian (Halpin 1998), yaitu: konstruksi gedung, 

konstruksi teknik, dan konstruksi industri. 

 

2.2 Manajemen, Penjadwalan Dan Pengendalian Biaya Di Industri Konstruksi 

 Ilmu dalam konstruksi dapat dibagi menjadi dua hal yang umum, yaitu :  

1. Teknologi konstruksi dan 

2. Manajemen konstruksi 

Sesuai dengan namanya, teknologi konstruksi berhubungan dengan metode atau 

teknik yang digunakan untuk menempatkan material fisik dan elemen – elemen 

konstruksi pada tempatnya di lapangan. Berlawanan  dengan teknologi konstruksi 
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manajemen konstruksi merupakan pemanfaatan sumber daya tersedia bagi manajer 

sehingga dapat di terapkan dengan baik pada suatu proyek konstruksi. Biasanya, 

saat berbicara mengenai sumber daya pada konstruksi kita akan mengingat kata 

lima M, dimana lima M tersebut adalah: 

1. Manpower (tenaga kerja) 

2. Machiners (alat dan peralatan) 

3. Material (bahan bangunan) 

4. Money (uang) 

5. Method (metode) 

Manajemen melibatkan waktu dan pengaplikasian kelima sumber daya di 

atas untuk membangun suatu proyek konstruksi. Banyak hal yang harus di 

perhatikan dan dipertimbangkan saat mengatur suatu proyek dan mengaplikasikan 

lima M secara baik. Keterlibatan perencanaan yang baik dari segi waktu, biaya, dan 

lingkup proyek merupakan hal penting dalam menyukseskan dalam pembangunan 

suatu proyek. 

 Tugas seorang manajer pada suatu proyek konstruksi adalah memanfaatkan 

sumber daya semaksimal mungkin dengan efektif dan efisien dalam merencanakan 

waktu, biaya, dan mutu untuk mencapai tujuan yang di harapkan oleh pemilik 

proyek. Selian itu kemampuan seorang manajer dalam menempatkan sumber daya 

manusia, peralatan, dan material dengan biaya terbatas serta waktu yang telah 

ditentukan, dan mutu yang telah direncanakan sebelumnya menjadi sangat penting 

bagi seorang manajer. 

 Sebuah proyek konstruksi umumnya dimulai dari penyusunan perencanaan, 

penyusunan jadwal, dan pengendalian untuk mendapat hasil sesuai rencana awal. 

2.3 Pengertian Manajemen 

 Penegertian manajemen, menurut Sidharta Kamarwan, dapat dilihat dari 

beberapa sudut pandang (referensi), di antaranya sebagai berikut :  
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1. Manajemen sebagai suatu ilmu pengetahuan ( management as a science), 

adalah bersifat interdisipliner yang dalam hal ini mempergunakan bantuan 

ilmu – ilmu sosial, filsafat, dan matematika. 

2. Manajemen sebagai suatu siatem (managemen as a system) adalah suatu 

rangkaian kegiatan yang masing – masing kegiatan dapat dilaksanakan 

tanpa menunggu selesainya kegiatan lain, walaupun kegiatan – kegiatan 

tersebut saling terkait untuk mencapai tujuan organisasi. 

3. Manajemen sebagai suatu proses (managemen as a process) adalah 

serangkaian tahap kegiatan yang diarahkan pada pencapaian suatu tujuan 

dengan pemanfaatan semaksimal mungkin sumber – sumber yang tersedia. 

4. Manajemen sebagai kumpulan orang (managemen as a people / group of 

people) adalah suatu istilah yang dipakai dalam arti kolektif untuk 

menunjukkan jabatan kepemimpinan di dalam organisasi antara lain 

kelompok pimpinan atas, kelompok pimpinan tengah, dan kelompok 

pimpinan bawah. (Kamarwan, 1998) 

Dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah kemampuan untuk 

memperoleh hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan sekelompok 

orang. Untuk itu, tujuan perlu ditetapkan terlebih dahulu, sebelum melibatkan 

sekelompok orang yang mempunyai kemampuan atau keahlian dalam rangka 

pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, manajemen berfungsi 

untuk melaksanakan semua kegiatan yang diperlukan dalam pencapaian tujuan 

dengan batas – batas tertentu.(Widiansanti, Irika dan Lenggogeni, 2013). 

2.4 Planning / Perencanaan 

 Planing / perencanaan merupakan suatu tindakan pengambilan keputusan 

data, informasi, asumsi atau fakta kegiatan yang dipilih dan akan dilakukan pada 

masa mendatang. Bentuk tindakan tersebut antara lain: 

a. Menetapkan tujuan dan sasaran usaha 

b. Menyusun rencana induk jangka panjang dan pendek 

c. Menyumbang strategi dan prosedur operasi 
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d. Menyiapkan pendanaan serta standar kualitas yang diharapkan : 

Manfaat dari fungsi perencanaan di atas adalah sebagai alat pengawas 

maupun pengendalian kegiatan, atau pedoman pelaksanaan kegiatan, serta sarana 

untuk memilih dan menetapkan kegiatan yang diperlukan. 

 PMBOK ( project management body of knowledge) membuat area ilmu 

manajemen bagi perencanaan yaitu : 

a. Perencanaan Lingkup Proyek : 

Perencanaan lingkup proyek merupakan suatu proses penggambaran proyek 

dan batas – batasnya secara tertulis. Misalnya, untuk proyek konstruksi, 

perencanaan lingkup proyek didapat dari tahap awal siklus proyek yang mencakup 

studi kelayakan, terutama yang menyangkut biaya dan manfaat proyek, jadwal serta 

mutu, agar diperoleh alternatif lingkup yang terbaik. 

b. Perencanaan Mutu : 

Perencanaan mutu proyek merupakan proses penentuan standar dan kriteria 

mutu yang akan di pakai oleh proyek, serta usaha untuk dapat memenuhinya. 

Ketentuan standar mutu akan besar pengaruhnya terhadap biaya proyek proyek 

terutama pada waktu desain enginering, seleksi peralatan, dan material. 

c. Perencanaan Waktu dan Penyusunan : 

Perencanaan waktu meliputi hal – hal mengenai penyelesaian proyek yang 

tepat waktu yang ditetapkan. Perencanaan ini memberikan masukan kepada 

perencanaan sumber daya agar sumber daya tersebut siap pada waktu diperlukan. 

d. Perencanaan Biaya : 

Perencanaan biaya merupakan rangkaian langkah untuk perkiraan besarnya 

dari sumber daya yang diperlukan oleh proyek. Langkah – langkah tersebut 

termasuk juga mempertimbangkan berbagai alternatif yang mungkin dalam 

mendapatkan biaya yang paling ekonomis bagi kinerja atau material. Hal ini 

menyebabkan perencanaan biaya baru dapat diselesaikan bila telah tersedia 

perencanaan sumber daya. 
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e. Perencanaan SDM : 

Perencanaan sumber daya proyek dapat dikelompokan menjadi dua 

golongan, yaitu perencanaan sumber daya manusia (SDM) yang meliputi rancangan 

organisasi, pengisian personil untuk kantor pusat, mobilisasi dan pelatihan tenaga 

kerja untuk lapangan, serta sumber daya non manusia yang meliputi pengadaan 

material, peralatan yang akan menjadi bagian permanen proyek serta peralatan 

konstruksi.(PMBOK) 

 

2.5 Volume Pekerjaan 

Volume pekerjaan dapat diketahui dengan cara menghitung panjangnya 

dikalikan dengan lebar sehingga akan diketahui luasan area pekerjaan atau biasa 

disebut dengan besarnya beban pekerjaan. Sering kali volume perkerjaan tersebut 

di bagi menjadi beberapa katagori, antara lain : 

1. Perkerjaan pendahuluan. 

2. Pekerjaan tanah. 

3. Pekerjaan struktur bangunan. 

4. Pekerjaan penyelesaian atau finishing. 

2.6 AHSP (Analisa Harga Satuan Pekerjaan) 

 Analisa harga satuan pekerjaan merupakan analisa dari kemampuan kinerja 

sumber daya yang ada berbanding dengan waktu yang di butuhkan. Dari 

berbandingan tersebut didapat sebuah koefisien kemampuan rata – rata per hari oleh 

sumber daya yang ada. Hal tersebut tertuang dalam peraturan menteri pekerjaan 

umum dan perumahan rakyat tentang analisa harga satuan pekerjaan umum tahun 

2016. Dalam peraturan tersebut juga di jelaskan menegenai estimasi biaya kegiatan. 

Kegiatan kegiatan tersebut meliputi : 

1. Umum 

Estimasi biaya suatu kegiatan pekerjaan meliputi mobilisasi dan biaya 

pekerjaan. Biaya pekerjaan adalah total seluruh volume pekerjaan yang masing – 

masing dikalikan dengan harga satuan pekerjaan setiap mata pembayaran. Estimasi 

biaya termasuk pajak – pajak. 
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2. Harga Satuan Pekerjaan Setiap Mata Pembayaran 

Harga satuan setiap mata pembayaran adalah harga suatu jenis pekerjaan 

tertentu per satuan tertentu berdasarkan rincian metode pelaksanaan, yang memuat 

jenis, kuantitas dan harga satuan dasar dari komponen tenaga kerja, bahan, dan 

peralatan yang diperlukan dan di dalamnya sudah termasuk biaya umum dan 

keuntungan. 

3. Volume Pekerjaan 

Volume pekerjaan untuk setiap mata pembayaran disesuaikan dengan 

kebutuhan per kegiatan pekerjaan yang dicantumkan dalam daftar kuantitas dan 

harga (bill of quantity, BOQ) 

4. Harga Pekerjaan Setiap Pembayaran 

Haraga satuan pekerjaan setiap mata pembayaran dicantumkan dalam daftar 

kuantitas dan harga(BOQ) yang merupakan daftar seluruh hasil perkalian volume 

pekerjaan dengan harga satuan setiap mata pembayaran. 

5. Harga Total Seluruh Mata Pembayaran 

Harga total seluruh mata pembayaran merupakan jumlah dariseluruh hasil 

perkalian volume pekerjaan dengan harga satuan pekerjaan masing – masing mata 

pembayaran, belum termasuk pajak. 

6. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 

Pajak pertambahan nilai (PPN) besarnya adalah 10% dari harga total seluruh 

mata pembayaran. 

7. Perkiraan (Estimasi) Biaya Pekerjaan (Kegiata Pekerjaan)  

Perkiraan biaya kegiatan pekerjaan merupakan jumlah dari harga total 

seluruh mata pembayaran di tambah dengan pajak pertambahan nilai (PPN) 

2.7 Tenaga Kerja 

yang dimaksud dengan tenaga kerja ialah besarnya jumlah tenaga yang 

dibutuhkan untuk menyelesaikan bagian pekerjaan dalam satu kesatuan pekerjaan, 

sebagai contoh yaitu besarnya jumlah tenaga yang dipelukan untuk menggali 1 m³ 

tanah. 
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Analisa A 1 diperlukan tenaga : 

0,75 Pekerja 

0,025 Mandor 

Indek (angka) di atas mempunyai pengertian bahwa 0,75 P bekerja bersama 

– sama dengan 0,025 M akan menghasilkan 1m³ galian tanah dalam satu hari. 

Untuk perbandingan antara Pekerja dengan Mandor sebagai berikut : 

0,75 𝑃

0,025 𝑀
=  

30 𝑃

1 𝑀
 

Dengan kata lain dapat disimpulkan 1 M = 30 P. 

Dimana : M = Mandor 

P = Pekerja 

 Dari penjelasan diatas diketahui mereka ( 0,75 P + 0,025M ) bekerja 

bersama – sama dalam 1 hari, akan menghasilkan 1 m³ galian tanah.  

2.8 Waktu dan Durasi Pekerjaan 

Dalam konteks penjadwalan, terdapat dua perbedaan, yaitu waktu (time) dan 

kurun waktu (duration). Bila waktu menyatakan siang atau malam, kurun waktu 

menunjukkan lamanya waktu yang dibutuhkan dalam melakukan suatu pekerjaan, 

seperti lamanya waktu kerja dalam satu hari adalah 8 jam. Menentukan durasi 

pekerjaan biasanya dilandasi volume pekerjaan dan produktifitas pekerjaan. 

 

Durari Pekerjaan = Volume pekerjaan / Produktifitas Sumber Daya 

 

2.9 Barchart ( bagan balok ) 

 Dalam dunia konstruksi, teknik penjadwalan yang paling sering digunakan 

adalah barchart atau diagram batang atau bagan balok. Barchart adalah sekumpulan 

aktivitas yang ditempatkan dalam kolom vertikal, sementara waktu ditempatkan 

dalam baris horizontal. Waktu mulai dan selesai setiap kegiatan beserta durasinya 

ditunjukan dengan menepatkan balok horizontal di bagian kanan dari setiap 

aktivitas. Perkiraan waktu mulai dan selesai dapat ditentukan dari skala waktu 

horizontal pada bagian atas bagan. Panjang dari balok menunjukkan durasi dari 
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aktivitas dan biasanya aktivitas – aktivitas tersebut disusun berdasarkan kronologi 

pekerjaan (Callahan, 1992) 

 Barchart ini dibuat pertama kali oleh Henry L. Gent pada masa perang dunia 

I, sehingga sering juga di sebut Gantchart, Barchart atau Gantchart digunakan 

secara luas sebagai teknik penjadwalan dalam konstruksi. Hal ini karena Barchart 

memiliki ciri – ciri sebagai berikut : 

1. Mudah dalam pembuatan dan persiapannya. 

2. Memiliki bentuk yang mudah dimengerti. 

3. Bila digabungkan dengan metode lain, seperti kurva S, dapat dipakai lebih jauh 

sebagai pengendalian biaya. 

2.10 Kurva S 

 Kurva S adalah hasil plot dari Barchatr, bertujuan untuk mempermudah 

melihat kegiatan – kegiatan yang masuk dalam suatu jangka waktu pengamatan 

progres pelaksanaan proyek (Callahan, 1992). Definisi lain kurva S adalah grafik 

yang dibuat dengan sumbu vertikal sebagai nilai kumulatif biaya atau penyelesaian 

(progress) kegiatan dan sumbu horizontal sebagai waktu (Soeharto, 1997). Kurva S 

dapat menunjukan pekerjaan yang di presentasikan sebagai persentase kumulatif 

dari seluruh kegiatan proyek. Visualisasi kurva S memberikan informasi mengenai 

kemajuan proyek dengan membandingkan informasi mengenai kemajuan proyek 

dengan membandingkan terhadap jadwal rencana (Husen, 2011). 

 Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa kegunaan Kurva S 

adalah sebagai berikut :  

1. Untuk menganalisis kemajuan / progress suatu proyek secara keseluruhan. 

2. Untuk mengetahui pengeluaran dan kebutuhan biaya pelaksanaan proyek. 

3. Untuk mengontrol penyimpangan yang terjadi pada proyek dengan 

membandingkan kurva S rencana dengan kurva S aktual (Imam Soeharto, 

1998). 




