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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1      Proyek Konstruksi 

2.1.1   Pengertian Proyek Konstruksi 

           Menurut Ervianto (2002:9), proyek konstruksi merupakan suatu rangkaian 

kegiatan yang hanya satu kali dilaksanakan dan umumnya berjangka pendek. 

Dalam rangkaian kegiatan tersebut, ada suatu proses yang mengolah sumber daya 

proyek menjadi suatu hasil kegiatan yang berupa bangunan. Proses yang terjadi 

dalam rangkaian kegiatan itu tentunya melibatkan pihak-pihak yang terkait, baik 

secara langsung maupun tidak langsung. 

           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). 

 

2.1.2   Jenis – jenis proyek konstruksi 

           Menurut Ervianto (2002: 12-13) Proyek konstruksi dapat dibedakan menjadi 

dua jenis kelompok bangunan, yaitu : 

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

      Ciri – ciri dari kelompok bangunan gedung ini 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 manajemen terutama progressing pekerjaan  

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

lainnya :  

Ciri – ciri dari kelompok bangunan sipil adalah:  
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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 lain dalam suatu proyek. 

c. Manajemen dibutuhkan untuk memecahkan masalah. 

 

2.2      Metode Kerja 

           Menurut Wignjosoebroto (1995:2) metode kerja merupakan serangkaian 

kegiatan yang diperlukan untuk mengolah ataupun merubah sekumpulan masukan 

(input) menjadi sejumlah keluaran (output) yang memiliki nilai tambah (added). 

Metode kerja perlu diupayakan agar dapat memberikan kontribusi sepenuhnya 

terhadap kegiatan-kegiatan produktif dan diusahakan menghindari atau mengurangi 

rangkaian kegiatan yang tidak produktif seperti banyaknya delays atau 

keterlambatan, material handling atau penanganan bahan dan sebagainya sehingga 

produktivitas bisa meningkat. Dari pengertian ini metode kerja mempunyai 

pengaruh yang sangat besar terhadap produktivitas yang dihasilkan. 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. 

 

2.3     Time and Motion Study 

          Time study and motion study adalah suatu studi tentang gerakan-gerakan yang 

dilakukan oleh pekerja untuk menyelesaikan pekerjaannya. Dengan studi ini ingin 

diperoleh gerakan-gerakan standar untuk penyelesaian suatu pekerjaan, yaitu 

rangkaian gerakan-gerakan yang efektif dan efisien. Studi mengenai ini dikenal 

sebagai studi ekonomi gerakan yaitu studi yang menitik beratkan pada penerapan 

prinsip-prinsip ekonomi gerakan (Wignjosoebroto : 1995). 

           Time and motion study merupakan metode pengukuran produktivitas yang 

dilakukan dengan menggunakan kamera video. Pengambilan gambar bertujuan 
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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). 

          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 pekerjaan dapat ditentukan dengan 

baik sehingga memungkinkan manajemen untuk mendesain standar sesuai dengan 

kondisi yang sesungguhnya. 

 

2.4      Produktivitas 

2.4.1   Pengertian Produktivitas 

           Menurut Ervianto (2004:83), Produktivitas adalah sebagai rasio antara 

output dengan atau ratio antara hasil produksi dengan total sumberdaya 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 sumberdaya. 

           Menurut Soeharto (1995) mengemukakan produktivitas merupakan tingkat 

produksi yaitu output dibagi input. Di bidang konstruksi output adalah hasil kerja 

berupa kuantitas atau volume pekerjaan, sedangkan input adalah merupakan jumlah 

sumber daya yang menghasilkan unit volume pekerja. 
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2.4.2   Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Produktivitas 

           Menurut 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 Iman Soeharto (1995:163-169) Variabel-variabel yang 

mempengaruhi produktivitas tenaga kerja : 

1. Kondisi fisik lapangan dan sarana bantu 

2. Supervisi, perencanaan, dan koordinasi 

3. Komposisi kelompok kerja 

4. Kerja lembur 

5. Ukuran besar proyek 

6. Pekerja langsung versus subkontraktor 

7. Kurva pengalaman 

8. Kepadatan tenaga kerja 

 

2.4.3   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 
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penempatan perusahaan yang tetap seperti dalam menentukan target atau sasaran 

tujuan yang nyata dan pertukaran informasi antara tenaga kerja dan manajemen 

secara periodik terhadap masalah-masalah yang saling berkaitan (Sinungan, 2003: 

21). 

          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 standar. Karena 

hasil maupun masukan dapat dinyatakan dalam waktu, produktivitas tenaga kerja 

dapat dinyatakan sebagai suatu indeks yang sangat sederhana : 

          Produktivitas tenaga kerja = 
Hasil dalam jam−jam yang standar

𝑚𝑎𝑠𝑢𝑘𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝑗𝑎𝑚−𝑗𝑎𝑚 𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢
 

          (Sinungan, 2003: 25) 

 

2.4.4   Perhitungan Produktivitas Untuk Pekerjaan Penulangan Kolom, Balok 

dan Plat Lantai 

           Dalam penelitian ini, hasil volume penulangan kolom, balok dan plat lantai 

diukur dengan banyaknya hasil tulangan yang terpasang yaitu dengan melihat 

waktu mulai bekerja sampai dengan selesai bekerja tanpa ada pergantian pekerja 

maka dicatat hasil tulangan yang selesai terpasang yaitu dengan melihat waktu 

mulai bekerja sampai dengan selesai bekerja tanpa ada pergantian pekerja maka 

akan dicatat hasil tulangan yang selesai dipasang. Kemudian hasil tulangan volume 

dihitung, maka hasil yang didapat ialah satuan kilogram (Kg). Hasil output diukur 

secara langsung dilapangan ketika tukang besi mulai mengambil tulangan dan 

dibawa ke tempat bagian yang dipasang dan selesai pada pengikatan tulangan. 

           Jumlah pekerja yang dihitung ialah kepala tukang besi dan tukang besi. 

Proses pencatatan jam kerja mulai pada saat tukang besi mengambil tulangan yang 

akan di pasang, sampai pada proses pengikatan tulangan dengan kawat bedrat. Saat 

jam kerja selesai dicatat, maka diukur hasil yang sudah didapat dengan cara 

menjumlahkan tulangan yang terpasang dan diikat dengan kawat bedrat. 



9 

 

 

 

Produktivitas = 
Hasil Pekerjaan

Jumlah Pekerja x Durasi
 

 

2.4.4.1 Penulangan Kolom 

            Proses pekerjaan Pembesian atau penulangan tulangan kolom dalam proyek 

ini ialah precast atau dikerjakan di tempat lain yang lebih aman, Perakitan tulangan 

kolom harus sesuai dengan gambar kerja (Shop drawing). Selanjutnya adalah 

pemasangan tulangan utama. Sebelum pemasangan sengkang, terlebih dahulu 

dibuat tanda pada tulangan utama dengan kapur. Kemudian pemasangan sengkang, 

setiap pertemuan antara tulangan utama dan sengkang diikat oleh kawat bedrat 

dengan sistem silang. Setelah tulangan selesai dirakit, untuk besi tulangan precast 

diangkut dengan menggunakan Tower Crane ke lokasi yang akan dipasang. Setelah 

besi terpasang pada posisinya dan cukup kaku, lalu dipasang beton decking sesuai 

ketentuan. Beton decking ini berfungsi sebagai selimut beton. 

 

2.4.4.2 Penulangan Balok 

            Pekerjaan pembesian atau penulangan balok langsung dikerjakan pada 

tempat yang akan digunakan. Tulangan yang digunakan ialah besi ulir yang sesuai 

dengan gambar kerja (shop drawing). Pada pekerjaan penulangan balok, pekerjaan 

pembengkokan dan pembentukan sengkang di lakukan di pondok kerja, setelah itu 

tulangan utama balok disambungkan pada tulangan utama kolom, kemudian 

tulangan sengkang ini dirangkaikan. 

 

2.4.4.3 Penulangan Plat Lantai 

            Pekerjaan penulangan plat lantai dilakukan langsung di atas bekisting pelat 

yang sudah siap. Besi tulangan diangkat menggunakan tower crane dan dipasang 

diatas bekisting pelat lantai. Rakit pembesian dengan tulangan bawah terlebih 

dahulu. Selanjutnya secara menyilang dan diikat menggunakan kawat ikat. 
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Letakkan beton decking antara tulangan bawah plat dan bekisting alas plat. Pasang 

juga tulangan kaki ayam antara untuk tulangan atas dan bawah pelat. 

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). 


