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BAB II 

TINJAU PUSTAKA 

2.1 Tinjaun Umum 

Proyek kontruksi merupakan rangkaian aktivitas yang telah ditetapkan  

didalamnya terdapat tenaga kerja dan dikerjakan secara manual dikarenakan 

tenaga kerja adalah unsur utama dalam suatu proyek dan biasanya berjangka 

pendek. Dalam rangkaian kegiatan yang demekian, ada suatu progres yang 

mengolah sumber tenaga proyek menjadi suatu hasil kegiatan tertentu dalam suatu 

proyek melibatkan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak 

langsung. Dengan adanya banyak pihak yang ikut terlibat maka proyek tersebut 

memiliki konflik yang cukup tinggi. 

Produktivitas juga diistilahkan sebagai tahapan efesiensi dalam 

memproduksi barang. Ukuran produktivitas sangat familiar yaitu jumlah pekerja 

dibagi pengeluaran jumlah yang dipakai atau jumlah waktu kerja, Berdasarkan 

pendapat Riyanto (1986:22) secara teknis produktivitas merupakan suatu 

perbandingan antara hasil yang di tempuh (output) secara keseluruhan sumber 

energi yang di pakai dan dibutuhkan (input). Produktivitas yang baik mampu 

menganalisa produktivitas kerja dan meningkatkan pengaruh variable tersebut 

untuk meperoleh peningkatan produktivitas kerja seseorang. Faktor yang 

dibutuhkan untuk meningkatkan suatu keberhasilan proyek yaitu sumber daya 

manusia yang baik. Terdapat beberapa metoda pengukuran produktivitas pekerja 

di lapangan yang diadopsi dari manufaktur diantaranya time study, time and 

motion study, dan work sampling. Metoda - metoda ini memerlukan pengukuran 

produktivitas aktual di lapangan secara khusus. Dari ketiganya, metode work 

sampling adalah metode yang bisa digunakan untuk pengukuran produktivitas 

dengan cukup mudah, suatu studi oleh Koento Danny Wibowo & Andi Prasetyo 

(2004), dalam Toma Mandani (2010). 

Hasibuan (2001:10) menyatakan manajemen sumber daya manusia adalah 

suatu bidang yang khususs mempelajari hubungan dan peranan manusia dalam 
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organisasi perusahaan. Unsur sumber daya manusia merupakan elemen paling 

strategic dan susah dikelola dalam orgsanisasi. Peningkatan produktivitas pekerja 

hanya mungkin dilakukan oleh manusia. Manajemen SDM (Sumber daya 

manusia) yang tidak tepat dapat menjadi penyebab terjadinya pemborosan waktu 

dan biaya. Karena itu, memberikan perhatian kepada unsur manusia merupakan 

salah satu tuntunan guma meningkatkan produktivitas kerja. Pendekatan yang 

digunakan untuk mengetahui tingkat produktivitas tenaga kerja salah satunya 

adalah metode yang mengklasifikasikan aktivitas pekerja. Dalam penelitian ini 

pengamatan dilakukan dengan Productivity Rrating, dimana aktivitas pekerja 

diklasifikasikan dalam 3 hal yaitu Essential contributory work, Effectivework 

(pekerjaan efektif) dan Not Usefu/Ineffective Work (pekerjaan tidak efektif), suatu 

studi oleh Oglesby (1989: PP.180-181), dalam Tom Mandani (2010).   

Tanggung jawab dan disiplin kerja yang baik akan menunjang 

pembangunan. Maka dari itu, kerja yang efektif menurut jumlah jam kerja yang 

seharusnya (tidak korupsi waktu) serta kesesuaian tahapan kerja masing-masing 

pekerja akan mendorong kelancaran dan kemajuan sebuah pelaksanaan proyek. 

 

2.2 Dasar Teori 

2.2.1 Produktivitas 

Produktivitas juga diartikan sebagai tingkatan efisiensi dalam 

memproduksi barang-barang. Ukuran produktivitas yang paling terkenal berkaitan 

dengan tenaga kerja yang dapat dihitung dengan membagi pengeluaran dengan 

jumlah yang digunakan atau jumlah jam kerja Menurut Riyanto (1986:22) secara 

teknis produktivitas adalah suatu perbandingan antara hasil yang dicapai (output) 

dengan keseluruhan sumber daya yang diperlukan (input). Produktivitas 

mengandung pengertian perbandingan antara hasil yang dicapai dengan peran 

tenaga kerja persatuan waktu. 
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Produktivitas adalah mengukur sesuatu yang telah dicapai dan tinggi 

tingkat pencapaian yang telah dilakukan. Pembuatan pengukuran produktivitas 

yaitu antara efektivitas (output) dan efesiensi (input). 

Rumus Produktivitas sebagai berikut : 

              𝑃 =
O

I
                                                                                                    (2.1) 

Dimana: 

P = Produktivitas (m2/menit) 

O = Output (m2) 

I = Input (menit) 

Pengukuran O (output) berupa produksi, produk penjualan, dan 

pendapatan sedangkan I (input) berupa manajemen, tenaga kerja, biaya produksi 

dan waktu. 

Untuk mengevaluasi suatu produktivitas perusahan dapat diterapkan  

ukuran jam kerja manusia yaitu jam - jam kerja yang semestinya di bayar meliputi 

seluruh jam kerja yang harus di bayar, ditambah waktu yang tidak digunakan 

untuk bekerja tapi harus di bayar, cuti libur, tugas luar dan sisa lainnya. Jadi bagi 

kebutuhan pengukuran biasa produktivitas tenaga kerja yang dibutuhkan yakni 

kuantitas hasil dan kualitas pemakain tenaga kerja (Sinungan, 2003, P. 24-25). 

2.2.2 Produktivitas Tenaga Kerja. 

Produktivitas tenaga kerja dalam suatu proyek yaitu menunjukan 

keterampilan tenaga kerja dan pekerjaan tersebut menghasikan suatu tujuan 

dikarenakan produktivitas tenaga kerja harus mampu menghasilkan suatu barang 

dan jasa.  

Produktivitas tenaga kerja dari sudut manajemen sumber daya manusia, 

diartikan sebagai ukuran tingkat kemampuan pekerja secara individual dalam 

menghargai hasil kerja dan keikut sertakannya dalam menghasilkan barang atau 
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jasa, sebagai produk organisasi atau perusahaan. Produktivitas tersebut dilihat dari 

kuantitas dan kualitas hasil yang dapat menghasilkan keuntungan karena mampu 

memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen atau masyarakat (Hadari Nawawi 

dalam Nur Khasanah, 2008 : 9) 

Seorang tenaga kerja dianggap produktif jika ia mampu menghasilkan 

keluaran (output) yang lebih banyak dari tenaga kerja lain, untuk satuan waktu 

yang sama. Dengan kata lain, dapat dinyatakan bahwa seorang tenaga kerja 

menunjukkan tingkat produktivitas yang lebih tinggi bila ia mampu menghasilkan 

jumlah keluaran yang sama dengan waktu yang lebih singkat.  

 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑡𝑒𝑛𝑎𝑔𝑎 𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎 
hasil dalam jam−jam yang standar

masukan dalam jam−jam waktu
              (2.2) 

(Sinungan, 1992: P.25) 

 

2.2.3. Tenaga Kerja 

Tenaga kerja merupakan faktor yang sangat penting pada pengerjaan 

proyek kontruksi. Hal ini dikarenakan pekerjaan pada proyek kontruksi ialah 

pekerjaan padat karya yang berarti banyak memakai daya kerja dan mayoritas 

pekerjaannya dijalankan secara manual. Pada umunya porsi tarif proyek cukup 

besar yakni berkisar antara 20%-35% dari segala proyek. kecuali pasa 

kenyatanyanya hal diatas perlu diamati pula bahwa tenaga kerja yang diterapkan 

pada kontruksi mayoritasnya tenaga kerja pada tingkat yang lazim memiliki 

tingkat pendidikan rendah dan berasal dari keluarga kurang mampu. 

Tenaga kerja proyek dibedakan menjadi 2 yakni, 

1. Tenaga kerja harian, tenaga kerja yang dibutuhkan pada pekerjaan tertentu 

berdasarkan jam kerja karena sudah memiliki syarat, pada pengerjaannya hasil 

kerjanya sangat baik dan rapi, oleh karena itu pemilik bebas memberikan 

pengarahan pekerjaan, tetapi apabila pekerjaannya tidak baik dan tidak sesuai 



9 

 

 
 

ketentuan atau pengarahan dari proyek maka pekerjaan tersebut bisa dihentikan 

dan digantikan oleh orang lain. 

2. Tenaga kerja borongan, tenaga kerja yang dimimpin langsung oleh mandor. 

Dikarena jumlah pekerja tidak ditentukan dan untuk perhitungan dan 

pembayaran upah sudah ditentukan oleh mandor. pekerjaan yang dilakukan 

secara optimal sesuai dengan harga borongan upah dan alat pekerja disedikan 

langsung oleh tukang, pekerjaan borongan ini keseluruhannya menjadi 

tanggung jawab mandor. 

 

2.2.4 Pengukuran Produktivitas Tenaga Kerja 

Pengukuran Produktivitas tenaga kerja merupakan salah satu ukuran 

perusahan dalam mencapai suatu tujunanya. Tenaga kerja nerupakan unsur 

terpenting dan paling strategis dalam organisasi, seharusnya diakui dan diterima 

oleh manajemen. Peningkatan produktivitas kerja mungkin dikerjakan oleh 

manusia (Siagan, 2002, P.2). Hal ini disebabkan oleh dua hal, antara lain biaya 

yang di korbankan untuk tenaga kerja sebagai bagian dari pengadaan barang dan 

jasa,yang kedua factor lain seperti modal. 

Menurut Ravianto (dalam penelitian Robert Eddy S, 2007:P.10) bahwa 

pengukuran produktivitas mempunyai 2 bentuk sebagai berikut: 

1. Bentuk sederhana 

a. Produktivitas diukur sebagai perbandingan antara jumlah hasil kegiatan 

produksi dengan satuan waktu. 

b. Produktivitas diukur sebagai perbandingan output (hasil) dengan input 

(masukan) berupa kapasitas terhadap jam/orang. Output bisa berupa 

ton/produk, jam standar, satuan jasa. 

2. Bentuk majemuk 

Pengukuran produktivitas dengan perbandingan jumlah yang dihasilkan 

(output) suatu unit kegiatan produktif terhadap jumlah keseluruhan sumber-

sumber yang digunakan oleh unit tersebut (input). 
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Pengklasifikasian kegiatan pekerja adalah salah satu pendekatan untuk 

mengenal tingkat produktivitas tenaga kerja. Dalam penelitian ini pengamatan 

dilaksanakan dengan metode Produktivity rating. Dimana aktivitas, pekerja 

dikelompokan dalam 3 hal yakni, Essential Contributory Work, Effective Work 

dan Not Useful/ineffective work. 

a. Essential Contributory Work, merupakan pekerjaan yang terkait langsung 

dengan pelaksanaan cara kerja kontruksi yang berperan langsung pada hasil 

akhir. 

b.  Pekerjaan Efektif/tepat sasaran (Effective work), yaitu kegiatan yang tidak 

berdampak terhadap hasil akhir, namun pada umunya diperlukan dalam 

menjalankan suatu operasi. Semisalnya pekerjaan mengecet dinding, pekerjaan 

mengecor balok dan lain sebagainnya. 

c. Pekerjaan tidak efektif atau tidak tepat sasaran (Not Useful/Ineffective work), 

yakni kegiatan kecuali yang diatas tidak mendukung penyeleaian pekerjaan. 

Seperti meninggalkan area pekerjaan, berjalan di area pekerjaan dengan tangan 

kosong,mengerjakan tugas dengan tidak sesuai prosedur, berdikusi dan lain 

sebagainya. 

 

Untuk menghitung berapa besar tingkat keefektifan (produktifitas) pekerja 

digunakan pendekatan labor utilization rate (LUR) dihitung dengan formula 

berikut: 

      LUR=
effective + 

1

4
𝑒𝑠𝑠𝑒𝑛𝑡𝑖𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑜𝑟𝑦

total pengamatan
x 100%                                            (2.3) 

Total pengamatan = effective + essential contributory + not effective             (2.4)  

 Suatu studi oleh Oglesby (1989), (dikutip dalam Tom Mandani (2010, 

halaman 19), mengatakan untuk sebuah tim kerja dikatakan mencapai waktu 

efektif atau memuaskan bilafaktor utilitas pekerjanya lebih dari 50%.  

Waktu efektif adalah waktu dimana pekerja melakukan aktivitas yang 

dapat dikualifikasikan sebagai bekerja (working). Waktu tidak efektif adalah 

waktu dimana pekerja melakukan aktivitas yang dapat dikualifikasikan sebagai 
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tidak bekerja (not working). Kualifikasi aktivitas pekerja dalam metode ini 

tidaklah mutlak, artinya dapat menyesuaikan dengan kondisi dilapangan untuk 

mendapatkan data yang diperlukan. 

 

2.2.5 Pengaruh Produktivitas Terhadap Sceheduling 

Di dalam proyek terdapat batasan waktu dan penentuan masing-masing 

pekerja, Namun pada prosesnya dilapangan sulit disesuaikan dengan jadwal yang 

telah dibuat. Dikarenakan faktor-faktor yang tidak terduga terjadi pada proyek 

tersebut. 

Penjadwalan (Sceheduling) divisualisasikan dalam bentuk Kurva S. 

Dimana kurva S adalah  memberikan penjadwalan pekerjaan proyek berupa bagan 

didalamnya berupa informasi untuk mengontrol pekerjaan. Dalam sebuah proyek 

masing-masing pekerjaan saling berkaitan dan berpengaruh satu sama lain. 

Misalkan saja pekerjaan plesteran dinding tidak akan bisa dilakukan sebelum 

pasangan bata pada dinding tersebut selesai dikerjakan. Sehingga sangat perlu 

adanya ketepatan waktu pekerjaan sesuai jadwal yang telah direncanakan, agar 

pekerjaan yang selanjutnya tidak ikut mundur dari jadwal yang semestinya.  

Produktivitas pekerja berhubungan penting terhadap penjadwalan proyek 

yang menentukan cepat atau lambatnya sebuah pekerjaan terselesaikan. 

Produktivitas yang rendah dan jumlah tenaga kerja yang tidak sesuai akan 

membuat pekerjaan semakin lama selesai. Sehingga akan menyebabkan 

keterlambatan juga bagi pekerjaan yang lainnya. Sebaliknya produktivitas yang 

tinggi dengan jumlah tenaga kerja yang disesuaikan dapat mempercepat  

penyelesaian sebuah pekerjaan. 

2.2.6 Faktor-faktor Yang Mempengaruhui Produktivitas 

1. Tingkat Pendidikan dan pelatihan 

Faktor pendidikakan merupakan factor utama dalam menggembangkan 

kemampuan intektual seseorang. Melalui Pendidikan tersebut seseorang akan 
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mampu meningkatkan kemampuan kognitif, efektif dan psikomotoriknya. 

Sehingga dengan meningkatkan kualitas pendidikan akan tercipta mutu tenaga 

kerja yang lebih baik. 

2. Keterampilan/kemampuan 

Menurut Sulistiyani dan Rosidah (009:249) keterampilan adalah 

kemampuan dan penguasaan teknis operasional mengenai bidang tertentu, yang 

bersifat kekaryaan. Keterampilan diperoleh melalui proses pembelajaran dan 

berlatih. melalui proses belajar dan berlatih, yang berkaitan dengan kemampuan 

seseorang untuk melakukan atau menyelesaikan. Dengan keterampilan yang 

dimiliki seseorang pegawai diharapkan mampu menyelesaikan pekerjaan secara 

produktif. Keterampilan merupakan variabel yang bersifat utama dalam 

membentuk produktivitas. Dengan kata lain jika seorang pegawai memiliki 

keterampilan yang baik maka akan semakin produktif. 

3. Penghasilan /jaminan sosial. 

Penghasilan atau upah sangat berpengaruh terhadap tingkat kesehjateraan 

dan jumlah yang diperoleh berdasarkan jangka waktu yang telah ditetapkan 

tergantung kesepakatan pekerja antara kedua belah pihak. 

2.2.7 Produktivitas Pekerjaan Pengecetan 

Poin produktivitas pekerjaan pengecetan dinding ditetapkan oleh besaran 

volume pekerjaan, jumlah tenaga kerja dan waktu efektif pekerjaan. 

2.2.8 Tahapan Pekerjaan Pengecetan 

Yang harus dilakukan untuk memulai proses adalah penyiapan permukaan 

yang akan dicat. Pastikan permukaan dinding bersih dan kering untuk mencegah 

terjadinya pengelupasan. Kerjakan pengecatan pada siang hari. Mulai dari dekat 

jendela. Menuju ke ruang dalam. Bila mengecat seluruh ruangan, kerjakan mulai 

dari langit-langit yang diteruskan ke dinding dekat kusen jendela, pintu-pintu, dan 

kemudian ke bagian bawah. Lakukan pembuangan sisa saat meklakukan 

pengecatan karena kita harus bertanggung jawab terhadap lingkungan dengan 

menghindarkan membuang limbah/sisa cat ke dalam saluran pembuangan. 

Terakhir adalah membiarkan sisa cat mengering di wadahnya sebelum dibuang 

ketempat sampah.   
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Proses pengecetan dinding dilakukan setelah dinding benar-benar kering, 

faktor kekeringan pada dinding yang akan di cat berpengaruh pada daya rekat cat. 

Semua bahan dan alat untuk pengecetan harus disediakan terlebih dahulu. Proses 

pengecetan dilakukan secara bertahap sampai semua dinding tertutup oleh cat. 

Volume pekerjaan pengecetan pada umumnya dihitung berdasarkan satuan 

luas meter persegi kecuali untuk elemen - elemen khusus misalnya pegangan 

tangga serta tiang (hand rail), lis - lis tepi plafon atau dibagian bawah dinding 

partisi, dan sebagainya sedangkan dalam menghitung beberapa banyak dibutuhkan 

cat untuk disetiap meter persegi tergantung pada teknik mengecat, kekentalan cat, 

suhu udara, dan porositas permukaan yang harus dicat. Pada pengecetan 

permukaan, cat dasar akan lebih banyak terisap ketimbang tahap pengecetan yang 

berikutnya. Secara kasar estimasi waktu yang diperlukan untuk sekali pengecetan 

struktur rangka baja biasanya sekitar 80 - 100 menit untuk setiap ton. 

 

 

 

 

 


