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abstraksi 

Manajemen Konstruksi atau manajemen proyek adalah suatu kegiatan 

merencanakan, mengorganisir, memimpin dan mengendalikan sumber daya yang 

berupa manusia, dana, waktu, teknologi dan material untuk mencapai sasaran 

yang akan dicapai. Dalam perencanaan proyek terdapat bermacam-macam 

aktifitas yang jumlahnya banyak, sehingga diperlukan suatu manajemen yang baik 

agar pelaksanaan pekerjaan tepat waktu secara efisien dan seefektif mungkin. 

Biaya merupakan salah satu pokok perhatian manager selain penjadwalan 

pengolahan sumber daya pengendalian, setiap pelaksanaan pembangunan seperti 

halnya pembangunan jalan raya, sejak dimulai studi kelayakan serta perencanaan 

dari konsultan maupun kontraktor, pelaksanaan oleh kontraktor sampai pada 

pengoprasian, pemeliharaan sudah pasti akan membutuhkan biaya. 

Maksud dari analisa waktu dalam penyelenggaraan proyek ini adalah 

untuk mempelajari tingkah laku pelaksanaan kegiatan selama penyelenggaraan 

proyek. Dengan analisa waktu diharapkan dapat ditetapkan skala prioritas pada 

tiap tahap, dan bila terjadi perubahan waktu pelaksanaan kegiatan segera dapat 

diperkirakan akibat-akibatnya sehingga dapat segera mengambil keputusankeputusan 

yang diperlukan. 

Sumber daya adalah komponen yang paling penting dalam suatu 

perencanaan proyek. Dalam hal ini yang dimaksud dengan perencanaan sumber 

daya adalah proses mengidentifikasi jenis dan jumlah sumber daya sesuai jadwal 

keperluan yang telah ditetapkan. Tujuan perencanaan tersebut adalah 

mengusahakan agar sumber daya yang dibutuhkan tersedia tepat pada waktunya, 

tidak boleh terlalu awal atau terlambat, karena keduanya merupakan sumber 

pemborosan. 

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan yang telah dilakukan maka 

diperoleh total biaya sebesar Rp.28.442.299.500,00 (sudah termasuk PPN 10 %), 

sumber daya manusia yang di gunakan selama proyek berlangsung adalah 140 

Orang, perencanaan pelaksanaan proyek dapat diselesaikan selama 240 hari kerja 

( 8 Bulan) dan biaya operasional alat berat membutuhkan 13 macam alat berat 

dengan total biaya Rp. 4,488,885,217.0   


