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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Prengertian Proyek 

Proyek konstruksi biasa diartikan sebagai sebuah rangkaian aktivitas 

kegiatan yang pelaksanaannya hanya sekali, umumnya beralangsung pada waktu 

yang pendek. Didalam serangkaian aktivitas, bangunan menjadi suatu hasil yang 

dikerjakan dan dikelola dengan sumber daya yang ada. Pihak-pihak yang 

bersangkutan tentunya dilibatkan dalam rangkaian aktivitas proyek tersebut, baik 

secara tidak langsung ataupun langsung. Hal yang membedakan hubungan antara 

pihak-pihak yang terlibat tersebut tentunya dalam hal fungsional serta memiliki 

hubungan kerja. Konflik menjadi sebuah masalah besar dalam kegiatan proyek 

yang melibatkan banyak pihak, oleh karena konflik bisa dikatakan menjadi bagian 

dalam suatu proyek konstruksi (Wulfram I Ervianto, 2002) 

Dipandang dari sudut tiga dimensi, proyek kontruksi memiliki karakter. 

Karakter tersebut menurut Wulfram I Ervianto, 2002 ada tiga yaitu : 

a. Bersifat unik 

Proyek konstruksi memiliki keunikan diantaranya : 

- Proyek tersebut tidak memiliki rangkaian aktivitas yang memiliki 

kesamaan, proyek tidak akan identik, tetapi memiliki jenis yang sama. 

- Sifat proyek hanya sementara 

- Pekerja akan selalu terlibat dalam grub-grub yang berbeda 

b. (Resources) Membutuhkan sumber daya 

Sctiap proyek  konstruksi dibutuhkan sumber  daya diantarnya pckerja,  uang, 

metode, material, mesin) manajer proyek melakukan pengorganisasian semua 

sumber daya yang dibutuhkan. Mengorganisasikan pekerja adalah hal yang 

paling sulit dilakukan, biasanya manajer proyek memiliki pengetahuan yang 

biasanya bersifatnya teknis , seperti fisika bangunan, mekanika  rekayasa, ilmu 

komputer, dan manajemen konstruksi. Sehingga secara tidak langsung seorang 

manajer harus mempelajari tentang teori kepemimpinan dan harus 

dipelajarinya dengan sendiri.
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c. Organisasi 

Tujuan masing-masing organisasi biasanya memiliki tujuan yang beragam, 

dengan individu-individu yang dilibatkan didalamnya yang memiliki 

kemampuan yang berbeda-beda, kepribadian juga berbeda-beda, perbedaan 

keterkaitan, serta ketidakpastian. Menyatukan visi adalah hal yang harus 

dilakukan setiap manajer proyek, hal itu merupakan tujuan yang telah di 

tetapkan oleh setiap organisasi.  

 

 

 

Gambar 2.1 Three dimentional objective. 

 

 Proses penyelesaian proyek konstruksi ada tiga hal yang harus dipegang 

yaitu tiga kendala atau tripel constrain, tiga kendala tersebut yaitu : 

a. Spesifikasi sesuai dengan apa yang telah organisasi ditetapkan 

b. Proyek sesuai  dengan jadwal (time  schedule) 

c. Biaya sesuai dengan yang telah direncanakan. 

Ketiga proses tersebut di selesaikan dengan secara simultan. Ciri-cirinya 

tersebut menjadi sebab beberapa jasa indsutri konstruksi memiliki perbedaan 

dengan industri yang lain, semisal manufaktur.  

 Pada proyek kontruksi serangkaian aktivitas bisa dibedakan dalam dua 

jenis, yaitu kegiatan yang bersifat rutin dan kegiatan proyek. Kegiatan proyek 

merupakan serangkaian aktivitas yang hanya sekali di laksanakan  dan pada  

umumnya berjalan pada waktu yang relatif pendek, sedang kegiatan yang bersifat 
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rutin merupakan sebuah rangkaian aktivitas yang bersifat berulang-ulang, terus 

menerus, dan  berlangsung lebih lama.  

 

 

 

Gambar 2.2 Proyek sebagai suatu sistem. 

 

Dari urauan diatas maka bisa di simpulkan jika kegiatan proyek adalah serangkaian 

kegiatan  yang memiliki ciri – ciri yaitu :  

- Memulai dengan proyek awal ( awal rangkaian kegiatan ) dan mengakhiri 

dengan  akhir  proyek (rangkaian akir kegiatan), dan memiliki waktu  yang  

sangat terbatas. 

- Agar terhindar dari terciptanya proyek yang identik dilakukan serangkaian 

aktivitas proyek agar menghasilkan produk yang unik, sehingga tercipta proyek 

yang sejenis. 

Menurut D.I Cleland dan W.R. King (1987), proyek merupakan sumber 

daya  yang tergabung, yang terhimpun didalam sebuah organisasi yang bersifat  

sementara agar memperoleh sasaran yang diinginkan. Membangun atau 

memperbaiki sarana prasarana dan fasilitas seperti jalan, jembatan, gedung, dan 

sebagainya, hingga kegiatan berupa pengembangan sera penelitian adalah kegiatan 

atau aktivitas yang biasa dikerjakan dalam proyek. Menurut pengertian diatas, 

proyek memiliki sifat yang sementara atau memiliki waktu yang terbatas, tidak 

bersifat berulang-ulang, tidak memiliki rutinitas, memiliki awal waktu dan akhir 

waktu, memiliki sumber daya yang rerbatas dengan maksud mencapai tujuan yang 
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telah direncanakan. Proyek memiliki keterkaitan dalam arti proyek konstruksi. Dari 

uraian pengertian diatas , dapat disimpulkan beberapa karakteristik proyek yaitu : 

1. Waktu dari awal hingga waktu akhir telah ditentukan, karena proyek 

memiliki waktu terbatas. 

2. Proyek memiliki hasil sekali karena bukan produk yang diulang atau 

dipabrikasi. 

3. Memiliki sedikit pola awal yang berkembang hingga semakin banyak dan 

menurun hingga akhirnya berhenti, merupakan tahap-tahap kegiatan 

proyek. 

4. Merencanakan, merancang, dan melaksanakan merupakan intensitas 

proyek. 

5. Membutuhkan klasifikasi tenaga yang beragam untuk kegiatan yang 

beragam. 

6. Tempat lahan proyek tidak boleh ditempatkan disembarang tempat. 

7. Spesifikasi  proyek ditentukan seperti syarat yang terkait dengan alat, bahan, 

metode pelaksanaan dan tenaga yang telah ditetapkan dan harus memenuhi 

prosedur yang telah disyaratkan. 

Dalam dunia teknik sipil arti proyek lebih dipersempit sebagai proyek 

konstruksi yaitu proyek yang memiliki keterkaitan dengan pembangunan sebuah 

bangunan insfrastruktur yang pada umumnya mencakup pekerjaan pokok yang 

termasuk pekerjaan arsitektur dan teknik sipil. (Istimawan Diohohusodo 1996:69) 

mengalokasikan sumber daya merupakan cara dalam melakukan kegiatan 

proyek bisa disebut dengan aktivitas yang berjalan dengan jangka waktu yang 

terbatas, dengan maksud mendapatkan hasil produk dengan kriteria mutu yang 

sudah digariskan dengan jelas. Tiga batasan tersebut juga disebut sebagai (triple 

constrain) yang sering diasosiasikan untuk sasaran proyek. Seperti gambar dibawah 

: (Imam Soeharto, 1995:1-2)  
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Gambar 2.3 Tiga kendala pada sasaran proyek 

Sumber : Imam Soeharto 

 

Anggaran Proyek tidak boleh melebihi. Dalam sebuah proyek yang membutuhkan 

dana besar dan jangka waktu hingga bertahun-tahun, anggaran proyek bukan hanya 

untuk keperluan total proyek melainkan dibagi menjadi beberapa komponen.atau 

untuk beberapa periode tertentu seperti per kwartal yang jumlah dengan 

keperluannya disesuaikan. Dengan demikian, maka penyelesaian proyek harus 

memenuhi target anggaran per periode. 

Jadwal Proyek Batas waktu penyerahannya tidak boleh melewati yang ditentukan, 

maka harus dilaksanakan sesuai pada waktu yang ditentukan. 

Mutu Proyek atau hasil kegiatan proyek yang sesuai dengan kriteria dan spesifikasi 

yang disyaratkan maka dapat disebut jika persyaratan mutu mampu dipenuhi 

sebagai tugas yang dimaksudkan.  

 Tarik-manariknya ketiga batasan tersebut akhirnya menjadi penentu, jika 

ingin melakukan peningkatan kinerja produk yang sudah dilakukan kesepakatan 

dalam kontrak, maka menaikkan mutu menyebabkan naiknya biaya sehingga akan 

melebihi anggaran. Jika harus berkompromi dengan jadwal atau mutu maka 

anggaran biaya dapat ditekan. 
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2.2 Jenis-Jenis Proyek Konstruksi 

Untuk membedakan jenis kelompok bangunan, proyek konstruksi 

dibedakan menjadi dua kelompok (Wulfram I Ervianto, 2002) , yaitu : 

a. Bangunan gedung : kantor, rumah, pabrik, dan lain-lain 

Kelompok bangunan ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut : 

- Proyek konstruksi tersebut menghasilkan tempat bagi orang yang 

bekerja dan juga tempat tinggal. 

- Pekerjaan dilakukan di  lokasi  yang relatif sempit serta pada kondisi 

pondasi umumnya sudah diketahui. 

- Untuk progressing pekerjaan utamanya membutuhkan manajemen. 

b. Bangunan sipil : jembatan, bendungan, jalan, serta infrastruktur lain. 

Ciri-ciri kelompok bangunan ini sebagai berikut : 

- Mengendalikan alam dengan proyek ini dilakukan agar bermanfaat bagi 

kepentingan manusia. 

- Pekerjaan dilakukan pada lokasi yang luas dan panjang serta kondisi 

yang sangat berbeda satu dengan yang lain dalam satu proyek. 

- Membutuhkan manajemen sebagai pemecah permasalahan. 

 Pada dasarnya terjadi saling tumpang tindih di kedua kelompok bangunan 

tersebut, hanya saja biasanya pelaksana dan disiplin ilmu perencana merencanakan 

kedua kelompok bangunan tersebut.  

 

2.3 Manajemen Proyek 

Merencanakan, mengatur, memimpin, serta mengendalikan merupakan 

definisi manajemen proyek. Semua hal tersebut dilakukan dengan mengoptimalkan 

sumber daya oleh para anggota, dengan tujuan mendapatkan hasil dan sasaran yang 

telah ditetapkan. 

Manajemen proyek memiliki fungsi yang terdiri dari pengelolaan 

diantaranya sebagai berikut : 

1. Lingkup kerja 

2. Waktu 

3. Biaya, dan 
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4. Mutu 

Pengelolaan-pengelolaan yang baik dan benar akan menciptakan 

keberhasilan dalam penyelenggaraan sebuah proyek. 

Manajemen proyek diperlukan agar batasan mengenai wewenang, tugas, 

dan tanggung jawab dapat terlihat oleh pihak-pihak yang terlibat didalam proyek, 

baik itu secara langsung ataupun tidak langsung. Sehinga tugas serta tanggung 

jawab tidak dilakukan bersamaan. 

jika fungsi manajemen proyek bisa direalisasikan dengan terstruktur, maka 

dengan mudah akan terwujud tujuan akhir dari sebuah proyek yaitu : 

1. Tepat kuantitas 

2. Tepat waktu 

3. Tepat kualitasa 

4. Tidak adanya gejolak social dengan masyarakat sekitar  

5. Tepat biaya sesuai biaya rencana 

6. Tercapainya K3 dengan baik 

Organisasi yang solid dan memiliki kerjasama yang terstruktur merupakan kunci 

untuk menyelesaikan proyek sesuai schedule yang telah direncanakan. 

2.3.1 Fungsi Manajemen  

Manajemen mempunyai beberapa fungsi, diantaranya : 

a. Planning 

Merupakan sebuah kegiatan atau upaya untuk melakukan perencanaan 

kegiatan yang akan dikerjakan untuk mencapai hasil yang sudah ditetapkan. 

Perencanaan tersebut biasa diaplikasikan pada konsep atau sebuah program 

kerja. 

b. Organizing 

Kegiatan ini dilakukan untuk menetapkan struktur, tugas dan kewajiban, 

serta fungsi pekerjaan. 

c. Staffing 

Kegiatan guna merekrut, melatih, memanfaatkan, mendidik serta 

mengembangkan sumber daya karyawan dengan melakukan secara efektif. 
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Bertujuan untuk organisasi agar menyediakan sumber daya karyawan yang 

baik. 

d. Directing 

Berfungsi memerintah atau mengarahkan. Directing juga memiliki kegiatan 

untuk memimpin, membimbing, memberikan motivasi serta pengarahan, 

agar karyawan bisa bekerja dengan efektif. 

e. Coordinating 

Berfungsi memberikan koordinasi pada semua kegiatan didalam satu 

totalitas organisasi pekerjaan. 

f. Reccording and Reporting 

Memiliki tugas mengevaluasi pada hasil yang diperoleh dan hasil yang perlu 

dikembangkan lagi guna mencapai tujuan dengan tugas mencatat, 

melaporkan secara rinci. 

g. Budgeting 

Menyiapkan dana, sarana, dan prasarana serta menetapkan anggaran untuk 

setrategi untuk program pelaksanaan yang akan berlangsung. 

h. Evaluating 

Berfungsi untuk mengevaluasi menilai kinerja karyawan secara menyeluruh 

dalam bertugas dan pada karyawan secara keseluruhan dalam penyelesaian 

kewajiban dan tugas untuk tujuan organisasi yang ingin dicapai.  

Fungsi-fungsi diatas dikenal dengan POSDCORB (Gullick n. d.). 

 

2.3.2 Proses Manajemen 

Manajemen memiliki beberapa proses diantaranya : (Planning, Organizing, 

Leading, Controlling). Didalam hal ini terdapat dua ide penting dalam definisi : 

- Perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian 

merupakan empat fungsi manajemen. 

- Mencapai sasaran organisasi secara efisien dan efektif. 

Keempat tahap-tahap dalam manajemen, diantaranya : 
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a. Perencanaan 

Perencanaan memiliki definisi mengenai organisasi yang ada dimasa depan 

dan memiliki cara untuk mencapai tujuan. Perencanaan memiliki arti 

menentukan sasaran untuk pedoman kinerja bagi organisasi dimasa depan, 

serta dengan penetapan tugas alokasi sumber daya yang diperlukan guna 

mencapai tujuan organisasi.Tidak adanya perencanaan atau rencana yang 

buruk bisa menjatuhkan kinerja organisasi tersebut.  

Didalam proses manajemen, untuk kelangsungan organisasi rencana jangka 

panjang sangat diperlukan. Tanpa perencanaan, kelangsungan organisasi 

untuk kedapannya tidak akan terjamin karena sangan tergantung pada 

perencanaan yang baik dan tepat sasaran. 

b. Pengorganisasian 

Biasanya mengorganisasikan dengan mengikuti rencana dan menjadi 

cerminan bahwa rencana tersebut mencoba untuk diselesaikan. 

Pengorganisasian  dilakukan dengan melibatkan menetapkan, 

mengelompokan tugas, dan alokasi sumber daya ke masing-masing 

departemen. Diharapakan dengan melalui pengorganisasian, organisasi 

lebih memiliki sifat sistematik dan tim lebih bertanggung jawab. Hal itu 

berguna untuk manajemen pribadi menempati posisi yang seharusnya. 

c. Kepemimpinan 

Manajemen memiliki fungsi yang sangat penting yaitu memberikan 

kepemimpinan. Kepemimpinan (leading) merupakan proses mempengaruhi 

dengan tujuan untuk memberi motivasi bagi karyawan supaya mencapai 

sasaran dari sebuah organisasi.  Memimpin bertujuan menciptakan sebuah 

budaya dan nilai kebersamaan, saling menngkomunikasikan pada karyawan 

sebuah sasaran, serta memberikan inspirasi kepada karyawan agar menjadi 

berprestasi. Memimpin juga termasuk memberi motivasi pada seluruh 

departemen, divisi, dan pekerja secara langsung oleh manajer. 

d. Pengendalian 

Fungsi yang keempat didalam proses manajemen adalah mengendalikan 

yang juga merupakan fungsi yang terakhir dalam proses manajemen.  
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Pengendalian (controlling) berarti mengawasi kegiatan karyawan, menjaga 

organisasi agar tetap berjalan ke arah yang dituju agar tercapainya sasaran, 

hingga mengoreksi jika diperlukan. Tidak lupa manajer untuk memastikan 

apakah organisasi yang sedang mereka atur bergerak untuk menuju tujuan 

yang diinginkan. 

 

2.4 SDM dalam sebuah proyek 

 Dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan suatu proyek, baik 

pembangunan gedung perkantoran, pusat perbelanjaan, apartemen atau proyek lain 

seperti jembatan, pembangunan jalan, tentunya banyak pihak yang akan terlibat 

didalam proyek tersebut, mulai proses tender sampai pengerjaan dilapangan. 

Masing-masing pihak mempunyai peran serta tanggung jawabnya masing-masing 

sesuai fungsinya. Meskipun masing-masing saling berbeda tanggung jawab tetapi 

saling berkaitan. Tentunya seluruh pihak yang terlibat mempunyai tujuan yang 

sama, yaitu memperlancar proses kegiatan dilapangan mulai dari awal kegiatan 

sampai serah terima proyek. 

 Jika suatu proyek sukses terlaksana, pada umumnya dikarenakan karena 

kontraktor memiliki tim yang solid. Suatu tim yang bagus tidak didapatkan begitu 

saja. Ada beberapa hal yang harus dipersiapkan untuk melakukan pembentukan tim 

yang diimpikan yang bisa menyukseskan proyek dengan hasil maksimal. Suksesnya 

suatu proyek membuat masing-masing pihak merasa diuntungkan. Kontraktor akan 

mendapatkan laba yang sesuai dengan yang diharapkan, sedang pemilik gedung 

bisa segera memasarkan bangunan gedung tersebut yang selesai dikerjakan tepat 

waktu dan diselesaikan dengan baik sesuai dengan spesifikasi yang direncanakan. 

 Estmator harus memiliki kemampuan yang baik di bidang matematika 

sederhana untuk menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) bangunan, misal 

menghitung luas, volume atau isi, menghitung item-item hingga yang paling detail 

sekalipun. Estimator juga dituntut untuk mampu membaca gambar kerja, estimator 

harus bisa membanyangkan gambar yang biasanya merupakan tampilan 2 dimensi 

menjadi 3 dimensi agar tidak mengalami kesulitan dalam menghitung anggaran 
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biaya bangunan. Lebih parah jika hasil perhitungan tersebut tidak sesuai dengan 

pekerjaan dilapangan. 

 Gambar yang lengkap yang telah disetujui diperlukan estimator untuk 

memperlancar proses perhitungan. Gambar rencana proyek ini terdiri dari gambar 

denah tiap lantai, potongan beberapa sisi, detail-detail pekerjaan, skedul besi untuk 

balok, lantai, kolom, dinding sherwall/corewall, dinding retaining wall, dll, hingga 

detail arsitektur, detail pintu dan jendala, serta rencana ME dan plumbing. 

Mutlaknya gambar kerja dibutuhkan untuk menjadi acuan menghitung volume 

pekerjaan dan menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) bangunan. ( Rio 

Manullang, 2015) 

 

2.5 Hal-hal Penting Dalam Sebuah Proyek 

 Dalam tugas pelaksanaan pendirian bangunan, kontraktor diharuskan 

memberikan hal terbaik yang bisa untuk dilakukan agar proyek selesai tepat pada 

waktunya dan memiliki hasil kualitas yang baik. SDM yang memadai akan menjadi 

kunci kesuksesan pada sebuah proyek. Bisa dibanyangkan seandainya kontraktor 

mengerjakan suatu proyek dengan menggunakan kualitas SDM yang rendah, akan 

terjadinya kendala, baik masalah teknik ataupun non-teknik. Selain itu minimnya 

pengetahuan juga bisa menyebabkan hasil proyek menjadi buruk hingga 

menyebabkan kerugian secara finansial, sementara waktu pengerjaan tidak sesuai 

dengan jadwal yang telah disepakati dalam kontrak. 

 Suksesnya suatu pekerjaan proyek harus didukung dengan tim yang solid 

yang memiliki kemampuan sesuai kapasitas dan kemampuan masing-masing 

engineer. Oleh karena itu, demi menjamin agar kontraktor berhasil menjalankan 

tugas mendirikan bangunan bertingkat banyak dengan tingkat dan jumlah pekerjaan 

yang banyak, menurut ( Rio Manullang, 2015) kontraktor diharuskan memahami 

beberapa hal berikut : 

 

2.5.1 Memahami gambar kerja 

 Memahami sebuah gambar kerja merupakan hal yang paling pokok, harus 

dimengerti oleh kontraktor sebelum melakukan kesepakatan dengan pemilik 
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bangunan. Gambar kerja merupakan dasar untuk melakukan pengajuan penawaran 

harga, menghitung volume pekerjaan (Bill of Quantity), serta pengajuan anggaran 

biaya bangunan bagi kontraktor.  

 Dalam proses tender, biasanya gambar yang akan dihitung adalah gambar 

for tender  dimana gambar awal tersebut bisa mengalami perubahan. Perubahan 

tersebut harus diidentifikasi terlebih dahulu agar diketahui ada tidaknya pekerjaan 

tambahan atau pekerjaan yang dikurangi (addendum). Agar kontraktor tidak 

mengalami kerugian kalau terdapat pekerjaan tambahan dan tidak bisa ditagihkan 

ke pemiliki proyek (owner) maka perlu memisahkan item-item pekerjaan yang 

berbeda. Tahapan ini ditentukan oleh jenis kontrak yang mengikat pada kontraktor 

bangunan dengan pemilik proyek. 

 Untuk menentukan jumlah tenaga kerja dan material yang diperlukan pada 

rencana pengerjaan bangunan tersebut juga diperlukan gambar kerja. Jika 

kontraktor tidak mempunyai kapabilitas dalam menganalisa gambar kerja, bisa 

dibanyangkan hasilnya akan kurang baik. SDM kontraktor harus memiliki 

kemahiran dalam membaca serta pengaplikasian gambar kerja. Jika sampai salah 

dalam pemasangan, maka bisa merugikan kontraktor. Oleh karena itu, perekrutan 

personil dan tim kerja yang bagus menjadi kewajiban agar mencegah terjadinya 

kerugian. ( Rio Manullang, 2015) 

 

2.5.2 Membuat uraian setiap pekerjaan 

 Langkah selanjutnya setelah melalui proses pembacaan gambar kerja yaitu 

membuat daftar item-item pekerjaan yang sesuai dengan gambar kerja yang telah 

disepakati. Kontraktor diharuskan mengerti dan memahami biaya yang akan 

dikeluarkan dalam pengerjaannya. Tahap ini juga masuk dalam pengajuan 

penawaran harga satuan pekerjaan dan perhitungan Rencana Anggaran Biaya 

(RAB). 

 Total biaya yang diperlukan dalam pengerjaan suatu pekerjaan bangunan 

ditentukan oleh berapa besar atau tidaknya item pekerjaan. Item-item pekerjaan 

tersebut dilakukan dan dimasukkan pada penawaran Rencana Anggaran Biaya 
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(RAB) bangunan. Berikut item-item yang biasa dilakukan pada pekerjaan 

pembangunan rumah : 

1. Pekerjaan Persiapan 

a. Pekerjaan Pembersihan 

b. Pekerjaan Bowplank/Pengukuran 

2. Pekerjaan Fondasi 

a. Pekerjaan Galian 

b. Pekerjaan Urugan Pasir Bawah Fondasi 

c. Pekerjaan Urugan Tanah Galian ¼ Galian 

d. Pekerjaan Fondasi Batu Kali 

3. Pekerjaan Pembetonan 

a. Pembetonan Balok  

b. Pembetonan Kolom  

c. Pembetonan Sloof  

d. Pembetonan Kuda-kuda  

4. Pekerjaan Bata Merah dan Plesteran 

5. Pekerjaan Kosen, Pintu dan Jendela 

6. Pekerjaan Pemasangan Kayu Kap dan Atap 

7. Pekerjaan Plafon (Contoh : Gypsum) 

8. Pekerjaan Pemasangan Keramik Lantai 

9. Pekerjaan Pemasangan Sanitari 

10. Pekerjaan Instalasi Air 

11. Pekerjaan Instalasi Listrik 

12. Pekerjaan Pengecatan Dinding 

 Pelaksanaan peekerjaan item-item diatas dilakukan dengan bertahap dan 

saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Masing-masing pekerjaan harus 

dikerjakan untuk mendapatkan hasil yang bagus dan sesuai dengan target yang 

direncanakan. ( Rio Manullang, 2015) 
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2.6 Menghitung Volume Pekerjaan 

 Untuk bisa menyusun Rencana Anggaran Biaya bangunan yang akan 

menjadi acuan kontrak kesepakatan antara pemilik proyek dengan kontraktor, 

analisa perhitungan volume pekerjaan proyek adalah hal yang penting agar bisa 

menyusun RAB tersebut. RAB final menjadi landasan dasar para kontraktor sebagai 

pengajuan progres prestasi pekerjaan dilapangan. Biasanya progres dua minggu 

sekali atau sekali dalam sebulan, sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Pemilik 

proyek biasanya yang menentukan skema pengajuan progres prestasi pekerjaan 

dilapangan. 

 Mengestimasi dan membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) proyek 

adalah hal yang penting. Jika mengalami kesalahan dalam perhitungan, maka akan 

berakibat fatal. Kontraktor bisa mengalami rugi besar. Oleh karena itu kontraktor 

harus lebih teliti dan berhati – hati saat melakukan perhitungan volume pekerjaan 

agar tidak mengalami kerugian. Kontraktor biasa menunjuk seseorang untuk 

menjadi Estimator atau Quantity Surveyor untuk menghitung volume dan 

menentukan estimasi biaya. Jabatan ini biasanya bertugas mengumpulkan data yang 

memiliki hubungan dengan penawaran tender yang akan diajukan. Pentingnya 

informasi yang sangat akurat untuk penyusunan anggaran. ( Rio Manullang, 2015) 

 

2.7 Metode Perhitungan Harga Satuan 

Analisa harga satuan pekerjaan merupakan cara untuk menghitung harga 

satuan pekerjaan pada konstruksi dengan menjabarkannya dalam perkalian 

kebutuhan upah pekerja, bahan material, dan alat dengan harga bahan bangunan. 

Ini merupakan standar dalam mengupah pekerja serta harga beli atau sewa peralatan 

untuk penyelesaian persatuan pekerjaan konstruksi. Dalam menganalisa harga 

satuan pekerjaan angka koefisien mempengaruhi dalam menunjukkan nilai satuan 

material atau bahan, nilai satuan alat, dan nilai satuan upah pekerja atau satuan 

pekerjaan yang dipergunakan sebagai acuan atau panduan guna melakukan 

perencanaan atau pengendalian biaya suatu pekerjaan harga bahan material 

didapatkan dari pasar, yang selanjutnya didalam suatu daftar dikumpulkan dan 

dinamai sebagai harga satuan bahan atau material, untuk upah tenaga kerja 
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diperoleh dari lokasi setempat yang dikumpulkan dan selanjutnya di data didalam 

sebuah daftar yang dinamai daftar harga satuan upah tenaga kerja. Penyesuaian 

kondisi lapangan dengan harga satuan, kondisi alat atau efisiensi, hingga metode 

dalam melaksanakan dan jarak angkut harus dilakukan. 

Bahan atau material, upah pekerja dan peralatan mempengaruhi harga 

satuan pekerjaan seperti pada skema gambar 2.5. 

 

Gambar 2.4 Skema Harga Satuan Pekerjaan 

 Skema diatas menjelaskan bahwa harga satuan pekerja, harga satuan bahan, 

dan harga satuan alat harus diketahui terlebih dahulu untuk dilakukan pengkalian 

dengan koefisien yang sudah ditetapkan, sehingga dapat diperoleh rumusan sebagai 

berikut : 

 

 

    

maka didapat :  
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 besarnya harga satuan bahan, upah, dan alat mempengaruhi besarnya harga 

satuan pekerjaan, dimana ketelitian dalam menghitung kebutuhan bahan pada setiap 

pekerjaan sangat menentukan. Tingkat produktivitas dari pekerja menentukan harga 

satuan upah dalam penyelesaian pekerjaan proyek. Kondisi alat, lapangan, metode 

pelaksanaan, pemeliharaan dan jarak angkut menjadi penentu harga satuan alat baik 

sewa ataupun. 

Komponen Biaya 

1. Gaji/tunjangan staf proyek 

Staf yang bertugas diproyek menerima gaji dan atau tunjangan. Karyawan 

tidak tetap menerima gaji, dan karyawan tetap menerima tunjangan. 

2. Harga bahan 

Pelaksanaan proyek memerlukan semua harga bahan. Dalam penawaran 

harga bahan di cantumkan sesuai harga asli dari supplier atau toko dengan 

menaikan harga tak terduga.  

3. Upah kerja 

Untuk melaksanakan tiap item pekerjaan diperlukan upah kerja yang 

didapat berdsasar upah borong kerja atau analisa yang mandor tawarkan dan 

pelaksana telah menyetujuinya. Analisa harga upah kerja harus mendekati 

harga upah kerja yang riil. 

4. Alat bantu kerja 

Alat bantu kerja selalu di perlukan dalam dalam melaksanakan pekerjaan di 

proyek. Pengadaan alat bantu kerja tersebut biasanya menyewa, membeli 

ataupun milik sendiri. Dalam penggunaan alat bantu milik kontraktor 

sendiri saat pengoperasiannya diperlukan biaya, maka harus menghitung 

juga biaya operasional dan diperlukan perawatan-perawatan ringan.  Alat 

bantu kerja di bedakan menjadi 2 jenis yaitu: 

a. Alat bantu khusus, merupakan alat yang dipergunakan secara kusus 

pada pekerjaan terntentu, contohnya : concrete pump, gergaji, mesin 

las, vibrator dan sebagainya. 
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a. Alat bantu umum, merupakan alat yang digunakan pada berbagai jenis 

pekerjaan seperti : sekop, cangkul, mixer, pompa air, kereta dorong dan 

sebagainya. 

 

Metode BOW (Burgerlijke Openbare Werken) 

 Dalam metode ini Dir.Bow menentapan suatu ketetapan umum dan 

ketentuan pada 28 februari 1921 No.5372 A saat pemerintahan belanda. Hingga 

saat ini dalam menentukan rencana anggaran biaya bangunan sebagian orang di 

Indonesia masih mempergunakan pedoman analisa BOW untuk dasar menentukan 

harga pekerjaan yang bersifat sederhana. Dewasa ini pedoman BOW sudah 

dianggap tidak cocok untuk banyak orang. BOW merupakan pedoman yang 

digunakan untuk menyusun sebuah analisa biaya suatu pekerjaan secara tradisional.  

 Dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut setiap jenis pekerjaan diperlukan 

bahan, dengan pedoman tersebut dapat menentukan kebutuhan bahan yang 

diperlukan. Analisa BOW dapat dipakai jika pekerjaannya bersifat padat karya, 

yang menggunakan peralatan konvensional seperti cangkul, gergaji dan lain-lain. 

Tanaga manusia masih diperlukan untuk menggunakan alat-alat konvensional ini. 

Analisa BOW tidak bisa dipakai sama sekali jika pekerjaan menggunakan peralatan 

modern atau alat berat. 

Metode berdasarkan SNI 

a. SNI 2008 

  Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) menjelaskan tentang 

cara menghitungan harga satuan pekerjaan pada perumahan dan konstruksi 

bangunan adalah revisi dari RSNI T-13-2002, perubahan indeks harga 

tenaga kerja dan harga bahan, merupakan tata cara menghitung harga satuan 

pekerjaan. Melalui gugus kerja konstruksi bangunan dan struktur pada sub 

panitia konstruksi bangunan, struktur, sains, dan teknik bahan. Penulisan ini 

merupakan tata cara yang dibahas saat rapat konsensus pada tanggal 7 

Desember 2006 disusun sesuai pada pedoman standardisasi Nasional 

08:2007 dipusat pengembangan dan penelitian permukiman bandung 

dengan nara sumber, lembaga terkait, dan pakar yang terlibat.  
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  Berdasarkan hasil penelitian analisa biaya konstruksi, tata cara 

menghitung harga satuan pekerjaan ini disusun di Pusat Litbang 

Permukiman 1988 – 1991. Dalam penelitian tersebut dikerjakan dalam dua 

tahapan. 

 Pada tahapan pertama data yang didapat dari beberapa BUMN, 

kontraktor, dan data yang disebut BOW yaitu data skunder analisis 

biaya dikumpulkan. Kemudian memilih data yang memiliki modus 

terbanyak dari dari data skunder yang terkumpul. 

 Tahapan kedua adalah meneliti data lapangan guna menghasilkan data 

primer untuk memilih data skunder dengan melakukan cross check pada 

penelitian tahap pertama. Pada setiap jenis pekerjaan dengan 

pendekatan perfotmance atau kinerja dari jenis yang terkait di lakukan 

penelitian produktifitas tenaga kerja lapangan diberbagai pembangunan 

proyek perumahan dan gedung serta meneliti dilaboratorium bahan 

bangunan sebagai komposisi bahan yang akan digunakan pada setiap 

pekerjaan. 

 

b. Peraturan Mentri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 28 

Tahun 2016 

  Dalam pedoman ini menghitung harga satuan dasar bahan, upah 

pekerja dan alat langkah-langkahnya ditetapkan dan selanjutnya 

menghitung harga satuan pekerjaan, sebagai bagian dari harga perkiraan 

sendiri. Data harga tersebut bisa dipergunakan untuk analisa harga perkiraan 

perencana pada bidang pekerjaan umum untuk melakukan penanganan 

pekerjaan. 

  Meningkatkan kapasitas kinerja dibidang pekerjaan umum pada 

sektor bina marga, sumber daya air dan cipta karya merupakan penanganan 

perkerjaan yang meliputi pemeliharaan atau preservasi dan pembangunan. 

Pekerjaan tersebut bisa dikerjakan secara manual dan secara mekanis. Jika 

menggunakan pekerjaan secara manual maka tersedia tabel koefisien upah, 
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dan koefisien bahan, sementara dalam pekerjaan secara mekanis penetapan 

koefisien dikerjakan melalui proses produktivitas yang dianalisa.  

  Dalam melaksanakan pedoman tersebut tidak bisa meninggalkan 

dokumen referensi karena harus digunakan. 

Tabel 2.1 Peraturan 

 

 Harga satuan bahan, upah, dan pekerja ditentukan oleh analisa harga 

satuan tersebut, serta secara detail pekerjaan yang tekniks dirinci dengan 

berdasar metode kerja dan asumsi-asumsi yang disesuaikan dengan urian 

dalam spesifikasi gambar desain, teknik, dan komponen harga satuan, hal 

itu baik digunakan pada pekerjaan pemeliharaan atau rehabilitasi ataupun 

meningkatkan insfratruktur ke PU. Biaya dalam harga satuan pekerjaan 

memiliki biaya langsung dan tidak langsung. Biaya langsung memiliki 

komponen yaitu biaya upah, biaya bahan dan biaya alat, sedangkan biaya 

tidak langsung memiliki komponen biaya umum atau overhead dan 

keuntungan, struktur analisa harga satuan pekerjaan diperlihatkan. pada 

gambar 2.6, analisa harga satuan dasar diperlihatkan pada gambar 2.7, dan 

analisa harga satuan dasar bahan diperlihatkan pada gambar 2.8.  
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Gambar 2.5 Struktur Analisis Harga Satuan Pekerjaan (HSP) 

 

 Pedoman yang bersifat normatif ini harus sepenuhnya diikuti, sedangkan 

perhitungan analisa harga satuan pekerjaan yang terkait hanya sebagai contoh 

karena bersifat informatif. Kondisi di lokasi pekerjaan dan karakteristik 

menyesuaikan dengan penggunaan pedoman analisa harga satuan pekerjaan. 

Analisa harga satuan digunakan dalam hal-hal tertentu yang dicantumkan pada 

sektor pedoman yang dimungkinkan pada sektor lainnya. Selanjutnya penggunaan 

analisa harga satuan pekerjaan yang berdasar referensi lain yang ditetapkan oleh 

PERDA dan disetujui pengguna jasa jika belum tercantum juga dalam pedoman ini.    
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Gambar 2.6 Struktur Analisis Harga Satuan Dasar (HSD) Alat Mekanis 

 

Gambar 2.7 Struktur Analisis Harga Satuan Dasar (HSD) Bahan 

 Biaya dalam harga satuan pekerjaan memiliki biaya langsung dan tidak 

langsung. Biaya langsung memiliki komponen yaitu biaya upah, biaya bahan dan 
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biaya alat, sedangkan biaya tidak langsung memiliki komponen biaya umum atau 

overhead dan keuntungan, untuk tiap standar satuan pengukuran menentukan biaya 

langsung masing-masing, tujuannya untuk mendapatkan cerminan harga aktual di 

lapangan. Pada biaya tidak langsung menyesuaikan dengan aturan yang berlaku. 

Asumsi dalam melaksanakan dan penyediaan harus aktual (sesuai kondisi 

dilapangan) dan sesuai dengan harga satuan dasar serta mempertimbangkan dengan 

harga setempat.  

 Perhitungan harga satuan pekerjaan harus menyesuaikan dengan spesifikasi 

yang teknis dalam penerapannya, asumsi secara teknik dapat mendukung dalam 

proses analisa, peraturan dan ketentuan yang berlaku, menggunakan alat secara 

manual atau mekanis, serta pertimbangan secara teknis pada situasi dan kondisi 

dilapangan. 

 

2.8 Menghitung RAB Bangunan 

 Pembuatan rencana anggaran biaya proyek memiliki tujuan untuk 

mengetahui total biaya yang akan diperlukan oleh pemilik proyek untuk 

direalisasikannya sebuah bangunan. Biaya total tersebut termasuk penyediaan 

material, bayaran upah pekerja dan peralatan yang digunakan dalam proses 

pembangunan. Oleh sebab itu, pemilik proyek memberikan tugas pada seseorang 

atau badan usaha yang disebut Konsultan Quantity Surveyor (QS) untuk melakukan 

penyusunan dan pembuatan laporan anggaran biaya secara keseluruhan, mulai dari 

tahap persiapan sampai pekerjaan finishing. 

 Hasil estimasi dari Konsultan Quantity Surveyor (QS) biasa disebut OE 

(Owner Estimate). Hasil estimasi tersebut berupa Rencana Anggaran Biaya (RAB) 

proyek keseluruhan yang memberikan gambaran tentang jenis pekerjaan dan harga 

dari setiap item pekerjaan, serta upah pekerja untuk penyelesaian pekerjaan 

tersebut. Jenis perhitungan dan volume yang dihitung berdasarkan gambar desain 

yang telah dibuat dan disetujui pemilik proyek. Selain itu kontraktor yakni sebagai 

pelaksana pembangunan diharuskan membuat estimasi biaya untuk ditawarkan. Hal 

ini bertujuan agar terhindar dari kerugian dimasa mendatang. Penawaran kontraktor 

yang paling mendekati OE (Owner Estimate) adalah kontraktor yang akan 
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memenangkan kegiatan tender. Selain itu juga menjadi catatan pemilik proyek 

dalam menentukan pemenang tender yaitu dari pengalaman kontraktor yang 

mengerhakan proyek yang memiliki kesamaan. ( Rio Manullang, 2015) 

 

 Menurut ( Rio Manullang, 2015) tahap-tahap yang perlu dilakukan dalam 

penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) proyek yaitu sebagai berikut : 

1. Menghitung volume pekerjaan sesuai rencana gambar detail desain yang 

disetujui pemilik proyek. Perhitungan merupakan pekerjaan-pekerjaan yang 

akan dikerjakan, seperti menghitung pekerjaan struktur seperti beton, 

bekisting dan pembesian serta pekerjaan arsitektur seperti jendela, pintu, 

keramik, dinding, plafon, dan lain-lain. 

2. Menganalisa perhitungan bahan dan upah pada item-tem pekerjaan yang 

telah diketahui volume pekerjaannya berdasar gambar rencana. Analisa 

dapat dikerjakan menggunakan analisa harga satuan yang sesuai dengan 

Standar Nasional Indonesia atau analisis BOW (Burgelijke Openbare 

Werken). 

3. Menghitung harga satuan pekerjaan berdasar volume pekerjaan dan analisis 

harga satuan pada setiap pekerjaan tertentu. 

4. Membuat rekapitulasi dari biaya keseluruan. 

 

2.9 Perencanaan Sumber Daya 

Faktor-faktor penentu dalam penyenggelaraan proyek adalah tentang 

bagaimana perencanaan sumber daya yang terdiri dari sumber daya modal/biaya, 

tenaga kerja, peralatan/mesin. Efektif dan efisiennya proyek ditentukan oleh 

perencanaan sumber daya yang cermat. Dengan membuat subchedule dan master 

schedule pada tiap sumber daya yang, seperti subschedule pekerja, material dan 

peralatan dapat memonitor sumber daya dengan baik. (Abrar Husen, 2009:112) 

 

2.9.1 Perencanaan Biaya Proyek 

Pembiayaan sebuah proyek bisa mencapai jumlah sangat besar dan bisa 

tertanam dengan waktu hingga kurun yang sangat lama. Oleh sebab itu perlunya 
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dilakukan pengidentifikasian secara bertahap dalam proyek, tahapan-tahapan 

tersebut diantaranya sebagai berikut : (Abrar Husen, 2009 : 112) 

1. Tahapan pengembangan konseptual, berdasarkan informasi yang minim 

biaya dihitung secara global. Harga permeter persegi mendasari sautu unit 

bangunan dalam menghitunng. 

2. Tahap desain konstruksi, harga satuan, volume pekerjaan sesuai dengan 

hitungan biaya yang detail. 

3. Tahap pelelangan, beberapa kontraktor menghitung biaya untuk proyek agar 

bisa didapatkan tawaran terbaik, sesuai gambar kerja dan spesifikasi teknis 

yang cukup dalam usaha memperoleh kontrak kerja. 

4. Tahap pelaksanaan, dalam tahap ini perhitungan biaya proyek perlu dihitung 

dengan tingkat ketelitian yang tinggi dan lebih detail sesuai gambar 

shopdrawing, kuantitas pekerjaan, dan metode pelaksanaan. 

 

 Biaya proyek biasanya dibagi menjadi beberapa komponen, komponen 

biaya total proyek tersebut terdiri atas : (Abrar Husen, 2009) 

1. Biaya Langsung (Direct  Cost), adalah biaya untuk upah pekerja, biaya 

peralatan, dan biaya material yang tetap selama proyek  berlangsung   

2. Biaya Tak Langsung (Indirect Cost), adalah biaya yang diperlukan untuk 

menyelesaiakan proyek dan bersifat tidak langsung. Biaya tersebut 

merupakan biaya perizinan, biaya manajemen proyek, tagihan pajak, 

administrasi, keuntungan profit, ATK, dan asuransi. Agar kegiatan dalam 

proyek bisa ditentukan biaya sebuah unit pekerjaan, maka dilakukan 

pengestimasian biaya berdasar analisa harga satuan yang memiliki 

komponen-komponen biaya yang terdiri cukup banyak seperti gambar 2.9 

(Abrar Husen,2009:113) 
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2.9.2 Perencanaan Tenaga Kerja (SDM) 

Menurut Soeharto (1995:161), salah satu sumber yang menjadikan faktor 

penentu keberhasilan dalam pelaksanaan proyek adalah tenaga kerja, karena 

intensitas dan jenis kegiatan dalam proyek yang  sepanjang siklusnya dengan cepat 

berubah, sehingga jenis keterampilan, penyediaan jumlah tenaga, dan keahlian 

harus mengikuti tuntuan kegiatan yang berubah saat sedang berlangsung.  

Tenaga kerja atau sumber daya manusia, harus mempunyai kualifikasi, 

keahlian dan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan, karena tenaga kerja 

tersebut yang akan menjadi penentu suatu proyek untuk berhasil. Waktu, lokasi, 

dan jenis proyek merupakan hal yang dipertimbangkan dalam perencanaan sumber 

daya manusia, baik itu secara kuantitas maupun kualitas. (Abrar Husen.2009:116) 

(Abrar Husen.2009:11-117) Dalam merencanakan sumber daya manusiai 

perlu dipertimbangkan faktor-faktornya yaitu  

- Produktivitas tanaga kerja 

- Jumlah tenaga tetap dan tidak tetap 

- Jumlah tenaga kerja pada periode yang paling maksimal  

- Biaya yang dimiliki dan jenis pekerjaan 

2.9.3 Perencanaan Peralatan 

Menurut Dipohusodo (1996), pengadaan peralatan seperti penyewaan, 

penggunaan kepada kontraktor, operasi, pemeliharaan, catatan pembukuannya, 
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Gambar 2.8 Komponen Harga Satuan 

Sumber : (Abrar Husen,2009:113) 



30 

 

 
 

servis dan pemindahannya, merupakan kegiatan yang berada dibawah koordinasi 

manajemen konstruksi. Pada proyek yang besar biasanya organisasi departemen 

konstruksi mempunyai bagian alat berat yang memiliki tugas untuk melakukan 

pengendalian secara terpusat atas peralatan konstruksi utama. Staf perencana yang 

berada di kantor pusat diharuskan mempelajari penggunaan serta cara pemasangan 

yang akan digunakan dalam pelaksanaan konstruksi struktur bangunan.  

Namun demikian, biasanya dilapangan masih diperlukan pemeriksaan ulang 

dan penyempurnaan rencana dengan acuan gambar-gambar tata cara pemasangan, 

metode pengerjaan, pengembangan rakitan bengkel, persiapan lahan dan 

sebagainya.  

Menurut Abrar Husen (2009:118), produktivitas suatu alat dipengaruhi oleh 

volume pekerjaan, sedangkan jumlah peralatan yang dibutuhkan bergantung pada 

hal-hal berikut :  

- Kapasitas dan jumlah alat. 

- Kemampuan operator  

- Efisiensi alat  

- Keadaan cuaca  

- Kondisi lapangan  

- Durasi kegiatan / waktu yang tersedia  

 

2.9.4 Perencanaan Penggunaan Material 

 Untuk menunjang kegiatan dalam proyek perencanaan material 

membutuhkan informasi agar keterkaitan penggunaan dan penyediaan material 

terhadap suatu pekerjaan bisa berjalan dengan lancar. Logistik menjadi peran yang 

penting dalam menyuplai material agar manjammin ketersediaan serta material 

yang berkualitas seperti yang diinginkan. (Abrar Husen,2009:121)  

 Menurut Abrar Husen (2009) dalam merencanakan material diperlukan 

informasi-informasi, informasi tersebut yaitu :  

- Spesifikasi teknis material : menjadi pedoman dalam memenuhi kebutuhan 

material dan menjadi suatu dokumentasi sebagai persyaratan teknis 

material. 
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- Kualitas material : tipe material harus sesuai dengan syarat dalam spesifikasi 

proyek.  

- Waktu penerimaan (dilivery): beberapa material biasanya mulai dikirim 

sebelum memulai pekerjaan, dengan menyesuaikan schedule pemakaian 

material. 

- Pemilihan harga paling murah dan kualitas material yang terbaik menjadi 

lingkup penawaran yang akan diajukan beberapa pemasok.  

- Cashflow dan logistik material yang akan dikerjakan harus disesuaikan agar 

likuiditas keuangan proyek tetap aman.  

- Pajak penjualan material: sebagai pemilik proyek hal ini menjadikan beban 

karena dalam harga proyek sudah dihitung secara menyeluruh.  

- Untuk menampung material yang akan dipakai gudang penimbunan harus 

memadai dan cukup, oleh sebab itu lalu lintas dan kapasitasnya harus 

direncanakan dengan baik.  

- Pasokan material didapat dari rekanan yang bisa dipercaya, orang terpilih, 

dan telah bekerja dengan baik serta telah melayani dan memuasakan pada 

proyek sebelumnya.  

- Pada saat penawaran, saat pelaksanaan proyek, sewaktu-waktu harga dapat 

berubah naik, untuk itu eklasi harga harus dihitung dan dimasukan dalam 

komponen harga satuan.  

- Waktu dengan kebutuhan proyek saat penerimaan material dari pemasok 

material harus disesuaikan.  

 

2.10 Metode Penjadwalan Proyek 

 Dalam mengelola sumber daya proyek dan waktu, penjadwalan proyek ada 

metode-metode yang biasa dipakai. Pada masing-masing metode tentunya memiliki 

kekurangan dan kelebihannya. Pertimbangan dalam menggunakan metode-metode 

tersebut berdasarkan kebutuhan dan keinginan untuk tercapainya hasil kinerja 

penjadwalan. Kinerja waktu akan berimplasi terhadap kinerja biaya, dan juga 

kinerja proyek secara menyeluruh. Oleh sebab itu, harus dilakukan, monitoring 

material, mutu, ketersediaan alat, dan keslematan kerja, serta stakeholder yang 
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terlibat pada variable-variabel tersebut. Jika terjadi suatu penyimpangan pada 

rencana awal, maka untuk mengoreksi proyek agar tetap dalam kondisi yang 

diinginkan dilakukan evaluasi dan tindakan. (Abrar Husen,2009:150-151)  

 Mengendalikan manajemen pelaksanaan proyek dikerjakan dengan tujuan 

agar diketahui laju pelaksanaan pekerjaan, sehingga hal-hal penyimpang yang 

terjadi dapat dengan mudah dan cepat diketahui serta bisa melakukan langkah-

langkah penangannya. Untuk melaksanakannya memerlukan metode, teknik-

teknik, dan bahkan alat pembantu yang bisa mempermudah dalam pelaksanaannya 

baik itu berupa tabel, grafik maupun program aplikasi. Alat bantu yang 

dipergunakan dalam pelaksanan pengendalian pelaksanaan proyek harus mudah 

dipergunakan, mudah dibaca dan mudah diaplikasikan. (Kasmiruddin,2010:67) 

 

2.10.1 Metode Bagan Balok (Bar Chart) 

Pertama kali bar chart dikembangkan oleh Henry L. Gantt (1861-1919) oleh 

karena itu metode tersebut disebut sebagai gant chart atau bagan balok. Gantt chart 

merupakan sebuah diagram yang menunjukkan dimulainya proyek dan selesainya  

yang ditunjukkan oleh batang-batang untuk merencanakan kegiatan-kegiatan pada 

sebuah proyek.  

Dalam sejarahnya bagan gantt chart ini dimulai saat Henry L Gantt menjadi 

konsultan insinyur industri. Sistem insentif dari ahli manajemen ilmiah (Taylor) 

mulai dipertimbangkan oleh Gantt. Dengan meninggalkan sistem tarif karena 

dianggap terlalu kecil dalam memberikan dampak motivasional Gantt membuat ide 

baru, sistem baru tersebut yaitu: 

o Pekerja akan mendapatkan bonus 50 sen jika tugas yang diberikan padanya 

selesai dalam sehari. 

o Motivasi kedua yaitu tambahan bonus kepada supervisor jika tiap pekerja 

mencapai standar harian. 

Hal itu menjadikan alasan Gantt untuk melatih dan mendorong para tenaga 

kerja untuk bekerja dengan lebih baik lagi. Pada bagan balok kemajuan-kemajuan 

pekerjaan dinilai dengan terbuka dan dicatat. Secara grafis menyelesaikan 
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pekerjaan adalah titik akhir dari uraian suatu proyek yang terdiri dari kumpulan 

aktivitas atau tugas didalam suatu bagan. 

Aktivitas adalah sebuah atau kelompok yang memiliki tugas dan saling 

memiliki hubungan antara satu dengan lainnya yang ikut berperan dalam 

menyelesaikan proyek secara menyeluruh. Pada umumnya semua aktivitas di 

daftarkan pada satu kolom dibagian kiri bagan yang diatur sedemikian rupa. Suatu 

skala waktu yang mendatar (horizontal) memanjang ke bagian kanan daftar dengan 

suatu garis yang berkenaan dengan setiap aktivitas yang tertera dalam daftar itu. 

 Henry L. Gantt pada tahun 1917 memperkenalkan metode penjadwalan 

bagan balok. Karena sederhana, dan mudah dalam membuatnya bagan balok 

dipergunakan secara luas dalam proyek konstruksi, selain mudah dibuat juga mudah 

dimengerti oleh yang memakai. Kumpulan kegiatan disusun dalam kolom vertikal 

dan kolom horizontal digunakan untuk menunjukkan skala waktu. Saat mulai dan 

akhir dari suatu kegiatan dapat dilihat dengan jelas, sedangkan panjangnya diagram 

menunjukkan lamanya durasi kegiatan. (Wulfi-am I.Ervianto, 2002:155)  

 Proses-proses dalam menyusunan bagan balok dilakukan dengan beberapa 

langkah berikut ini :  

1. Pada rencana pelaksanaan pembangunan terdiri daftar kegiatan yang berisi 

semua jenis kegiatan pekerjaan. 

2. Umumnya item kegiatan yang akan dilaksanakan terlebih dahulu dan 

kegiatan yang kemudian dilaksanakan disusun berdasarkan prioritasnya. 

Tanpa menyampingkan kemungkinan jika pekerjaan dilaksanakan secara 

bersamaan. 

3. Waktu pelaksanaan pekerjaan, merupakan jangka waktu dari seluruh 

kegiatan yang dilaksanakan dengan hitungan dari permulaan kegiatan 

hingga berakhirnya seluruh kegiatan. Waktu pelaksanaan didapat dari 

waktu yang dijumlahkan karena dibutuhkan guna penyelesaian masing-

masing item kegiatan. 

 Bagan balok memiliki kekurangan dalam penyajian informasi karena 

terbatas, missalkan hubungan antar kegiatan tidak terlalu jelas dan lintasan kritis 

kegiatan proyek tidak bisa diketahui. Jika proyek mengalami keterlambatan, 
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prioritas kegiatan yang akan dikoreksi agak sukar untuk dikerjakan karena kurang 

terincinya urutan kegiatan. (Abrar Husen, 2009:152) 

 

Tabel 2.1 : Contoh Metode bagan balok (Bar chart) 

 

 Untuk memudahkan dalam pengerjaan Bagan Balok (Bar Chart) diperlukan 

software pendukung, dalam hal ini memakai software microsoft office project. 

Microsoft office project yang merupakan aplikasi administrasi proyek yang sering 

digunakan dalam pengelolaan,  perencanaan, pelaporan dan pengawasan sebuah 

proyek dengan kemudahan dalam menggunakan dan keleluasaan lembar kerja serta 

memiliki unsur - unsur proyek, menjadikan software tersebut menjadi pendukung 

proses administrasi dalam suatu proyek. 

 Dengan penggunaan Microsoft Project ini memperoleh keuntungan, berikut 

keuntungan yang diperoleh : 

 Mudah untuk memodifikasi, jika mengingikan rescheduling. 

 Informasi aliran biaya selama periode dapat secara langsung diperoleh. 

 Dalam waktu cepat jadwal produksi yang tepat dapat disusun dan hasilnya 

bisa diliat langsung. 

 Produksi dapat dengan efisien dan efektif dijadwalkan, karena informasi 

alokasi waktu yang dibutuhkan untuk tiap proses serta kebutuhan sumber 

daya untuk setiap proses sepanjang waktu dapat menunjangnya,. 
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2.10.2 Kurva S 

Menurut Abrar Husen (2009:152), Kurva S merupakan suatu grafik yang 

telah dikembangkan oleh Warren T.Hannumm atas dasar pengamatannya terhadap 

beberapa proyek-proyek dari awal sampai akhir proyek. Berdasarkan kegiatan, 

waktu, dan bobot kurva S tersebut bisa memperlihatkan proses kemajuan proyek 

yang direpresentasikan sebagai presentase kumulatif dari semua kegiatan proyek. 

Informasi mengenai kemajuan proyek  dapat di visualkan dalam kurva s dengan 

membandingkan terhadap jadwal rencana. Dari sini dapat diketahui jika ada 

keterlambatan atau percepatan pada jadwal proyek.  Informasi awal tersebut bisa 

menjadi indikasi untuk melakukan tidakan selanjutnya sebagai koreksi dalam 

proses pengendalian jadwal. Tetapi kelemahan informasi tersebut tidak terlalu 

detail dan memiliki keterbatasan sebagai tolak ukur kemajuan proyek. 

Menggunakan metode lain untuk memperbaiki lebih lanjut lagi dalam memperbarui 

sumber daya maupun waktu pada tiap-tiap pekerjaan proyek dengan 

mengkombinasikannya, contohnya memakai bagan balok yang bisa digeser – geser 

dan network planing.  

Dalam pembuatan kurva S, jumlah presentase kumulatif bobot pada tiap 

item-item pekerjaan dalam suatu periode diantara durasi proyek diplot terhadap 

sumbu vertikal sehingga bila hasilnya dihubungkan dengan garis maka akan 

membentuk kurva S. Volume kegiatan pada awal-awal pekerjaan sedikit, 

selanjutnya dipertengahan mengalami peningkatan dengan jumlah yang cukup 

besar, dan pada akhirnya kegiatan proyek menjadi kecil kembali. (Abrar 

Husen,2009:153).  

Tabel 2.2. Contoh Rencana Anggaran Biaya Rumah Sederhana.  

Sumber: Abrar Husen 

 

Harga 

Satuan
Jumlah

Bobot 

Fisik

(Rp) (Rp) (%)

A Galian Tanah m
3 36.6- 40.000,00 1.464.000,00 1.46

B Pondasi Batu Kali m
3 25.00 150.000,00 3.750.000,00 3.75

C Sloof Beton m
3 2.70 2.500.000,00 6.750.000,00 6.75

D Kolom dan Balok beton m
3 4.30 2.500.000,00 10.750.000,00 10.75

E Ring Balok m
3 2.30 2.500.000,00 5.750.000,00 5.75

F Dinding bata m
3 215.00 85.000,00 18.280.000,00 18.28

G Pintu dan Jendela m
3 16.67 575.000,00 9.760.000,00 9.76

H Keramik m
3 125.02 55.000,00 6.880.000,00 6.88

I Cat m
3 416.49 125.000,00 14.580.000,00 14.58

J Atap m
3 176.40 176.400,00 22.050.000,00 22.05

100.000.000,00

10.000.000,00

110.000.000,00Jumlah

No Uraian Pekerjaan Sat. Vol.

Jumlah

Keuntungan Kontraktor 10%
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Menghitung Bobot Pekerjaan  

 Menurut Abrar Husen (2009), memerlukan suatu unit satuan pekerjaan yang 

memiliki keseragaman agar mudah dalam perhitungan, karena masing-masing unit 

memiliki pekerjaan berbeda-beda seperti m1, m2, atau m3, maka seluruh satuan 

tersebut digabungkan dalam bobot % dengan satuan seragam dalam bentuk baiaya, 

hal ini dilakukan untuk memonitoring proyek dengan menggunakan kurva S, 

sehingga :  

 

 

Dari contoh yang ada diatas maka dapat dihitung sebagai berikut :  

Bobot Pekerjaan Tanah   =  
Rp 1.464.000

Rp 100.000.000
  x 100% 

     = 1.46%  

Bobot Pekeljaan Pondasi Batu Kali  =  
Rp 3.500.000

Rp 100.000.000
  x 100%  

     = 3.75% 

 Selanjutnya bobot pekerjaan lainnya dihitung hasilnya pada tabel diatas.  

Harga 

Satuan
Jumlah

Bobot 

Fisik

(Rp) (Rp) (%)

A Galian Tanah m
3 36.6- 40.000,00 1.464.000,00 1.46

B Pondasi Batu Kali m
3 25.00 150.000,00 3.750.000,00 3.75

C Sloof Beton m
3 2.70 2.500.000,00 6.750.000,00 6.75

D Kolom dan Balok beton m
3 4.30 2.500.000,00 10.750.000,00 10.75

E Ring Balok m
3 2.30 2.500.000,00 5.750.000,00 5.75

F Dinding bata m
3 215.00 85.000,00 18.280.000,00 18.28

G Pintu dan Jendela m
3 16.67 575.000,00 9.760.000,00 9.76

H Keramik m
3 125.02 55.000,00 6.880.000,00 6.88

I Cat m
3 416.49 125.000,00 14.580.000,00 14.58

J Atap m
3 176.40 176.400,00 22.050.000,00 22.05

100.000.000,00

10.000.000,00

110.000.000,00Jumlah

No Uraian Pekerjaan Sat. Vol.

Jumlah

Keuntungan Kontraktor 10%
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Penggunaan Barchart dikombinasikan dengan kurva S Rencana  

1. Bobot perminggu pada Barchart dengan durasi serta urutan kegiatan yang 

telah ditentukan, sebagai berikut :  

 Bobot pekerjaan galian tanah l,46% dibagi 3 minggu diperoleh masing-

masing sebesar 0,49% . 

 Bobot pekerjaan pondasi 3,75% dibagi 3 minggu diperoleh masing-

masing sebesar 1,25% dan seterusya.  

2. Tiap minggu seluruh bobot pekerjaan tiap barchart dijumlahkan kebawah 

sehingga diperoleh bobot rencana perminggu dari minggu pertama sampai 

minggu ke-12 

Minggu ke-3 = 0,49 + 1,25 = l,74 % .  

Minggu kc-4 = 1,25 + 6,75 = 8,00 % .  

Minggu ke-S = 2,69 + 1,72 = 4,41 %, dan seterusnya.  

3. Selanjutnya dengan menjumlahkan minggu ke-0 dengan minggu pertama  

bobot rencana kumulatif dihitung tiap minggunya, lalu bobot minggu 

pertama dan kedua dan seterusnya, sehingga diperoleh bobot rencana 

kumulatif pada minggu berikutnya, .  

 Bobot (minggu 0 + minggu 1) = 0 + 0,49 = 0,49 % .  

 Bobot (minggu l + minggu 2) = 0,49 + 1,74 = 2,23 % .  

 Bobot (minggu 2 + minggu 3) = 2,23 + 1,74 = 3,97 %, dst.  

Tabel 2.3. Contoh Kurva S rencana dengan kombinasi Barchart  

Sumber: Abrar Husen 
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4. Terakhir melakukan plotting bobot rencana kumulatif pada sumbu y, sedang

sumbu x menunjukkan durasi semua pekerjaan untuk membuat kurva S

rencana.

Minggu ke-1 bobot rencana kumulatifnya adalah 0,49 %

Minggu ke-2 bobot rencana kumulatifnya 2,23 %

Minggu ke-3 bobot rencana kumulatifnya 3,97 %

Minggu kc-4 bobot rencana kumulatifnya 11,97 %

Minggu ke-12 bobot kumulatifnya 100 %




