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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada hakekatnya pelaksanaan proyek merupakan proses konversi sumber

daya dan dana tertentu secara terorganisir menjadi hasil pembangunan yang mantap

sesuai dengan tujuan dan harapan-harapan awal, dan kesemuanya harus

dilaksanakan dalam jangka waktu yang terbatas. Dalam mengerjakan suatu proyek

dibuthkan keterlibatan beberapa unsur yaitu tenaga manusia (man), biaya (money),

bahan (materials), peralatan (machine), metode (method). Untuk mencapai efisien

yang maksimal dalam penggunanaan unsur-unsur di atas, maka diperlukan suatu

perencanaan. Dalam perencanaan dapat memikirkan bagaimana penetapan tenaga

dan mengatur sumber daya yang lain dengan tepat, sehingga pelaksanaan proyek

dan diselesaikan dengan waktu dan biaya yang minimal dan mencapai hasil yang

optimal.

Dalam penyelenggaraan suatu proyek terdapat proses pengambilan keputusan

dan proses penetapan tujuan. Untuk dapat melaksanakan proses ini perlu masukan

informasi, sehingga keputusan yang diperoleh tepat dan dapat

dipertanggungjawabkan. Dalam pelaksanaan keputusan yang telah ditetapkan

diperlukan kemampuan yang tinggi dan siap pakai, sehingga tujuan yang telah

ditetapkan dapat mencapai produk yang diharapkan. Proses ini yaitu proses

pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan serta proses pelaksanaannya

merupakan sitem operasi pada penyelenggaraan proyek.



2

Suatu proyek dikatakan baik, jika memiliki manajemen yang baik pula. Untuk

itu dalam prosesnya diperlukan teknik penjadwalan (schedule) agar dapat

mengkoordinasikan berbagai macam pekerjaan yang ada, yang satu sama lainnya

bebas dan saling bergantung berdasarkan pertimbangan sumber daya yang

digunakan. Penjadwalan tentu harus mempertimbangkan segala kemungkinan yang

akan terjadi pada proses pelaksanaan proyek. Batasan waktu pelaksanaan tentunya

akan menjadi acuan penyusunan penjadwalan pkerjaan, sehingga dalam

penyusunan penjadwalan harus dilakukan oleh seorang ahli yang berpengalaman.

Efisiensi pelaksanaan pekerjaan akan ditentukan oleh konsistennya pelaksanaan

terhadap rencana kerja yang ada.

Manajemen biaya tenaga kerja yang baik sangat diperlukan untuk

keberhasilan proyek konstruksi. Tenaga kerja akan sangat berpengaruh juga

terhadap besarnya keuntungan atau kerugian suatu proyek. Hubungan antara biaya

dengan pemakaian jumlah tenaga kerja adalah berbanding lurus. Penambahan

tenaga kerja juga akan berdampak pada meningkatnya biaya yang dikeluarkan. Ini

dikarenakan pada kenyataan bahwa produktivitas pekerja mencapai tingkat

tertinggi hanya pada saat awal dari suatu pekerjaan dan kemudian secara berangsur

angsur akan menurun. Pada saat produktivitas menurun itulah, biaya pengadaan

tenaga kerja menjadi lebih besar untuk menambah jumlahnya. Permasalahannya

bila tenaga kerja yang dipekerjakan, tidak semua produktif sehingga disinilah

terjadinya pemborosan biaya operasional pembayaran upah tenaga kerja yang besar

sedangkan produktivitas rendah yang kemudian berujung pada kerugian.
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Dari latar belakang di atas maka pada kesempatan ini penulis mencoba

mengangkat topik di bidang manajemen konstruksi dengan judul “ANALISA

KEBUTUHAN BIAYA MATERIAL DAN BIAYA TENAGA KERJA PADA

PEKERJAAN RUANG PERTEMUAN PUSKESMAS MALEI”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, rumusan masalah

yang menjadi pembahasan dalam penulisan ini adalah :

1. Berapa besarnya anggaran biaya material yang dibutuhkan pada Pekerjaan

Ruang Pertemuan Puskesmas Malei ?

2. Berapa besarnya biaya tenaga kerja pada Pekerjaan Ruang Rertemuan

Puskesmas Malei ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Menghitung anggaran biaya material yang dibutuhkan pada Pekerjaan Ruang

Pertemuan Puskesmas Malei.

2. Menghitung biaya tenaga kerja pada Pekerjaan Ruang Pertemuan Puskesmas

Malei.

D. Batasan Masalah

Untuk mengurangi batasan yang tidak mengarah dan kurang teratur yang bisa

menyebabkan tidak tercapainya maksud dan tujuan maka perlu kiranya penulis

membatasi pokok bahasan. Adapun batasan-batasan permasalahan antara lain:
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1. Data penelitian berdasarkan pekerjaan yang ada dalam proyek pekerjaan ruang

pertemuan Puskesmas Malei.

2. Perhitungan biaya material dan tenaga kerja dihitung berdasarkan koefisien yang

ada dalam analisa SNI pada perhitungan Rencana Anggaran Biaya (RAB)

pekerjaan ruang pertemuan Puskesmas Malei.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran umum mengenai penulisan ini, maka secara

garis besar pokok-pokok pembahasan yang akan diuraikan pada setiap bab disusun

menurut sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I :        PENDAHULUAN

Bab ini meliputi latar belakang adanya perencanaan pengujian,

perumusan masalah yang akan di kaji, tujuan penelitian, batasan

masalah agar penelitian yang akan dilakukan tidak terlalu luas, serta

sistematika penulisan.

BAB II :      TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini secara umum menguraikan mengenai landasan atau teori yang

berkaitan dengan penelitian, dan digunakan untuk menganalisa setiap

permasalahan yang di hadapi dalam penelitian.

BAB III :     METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang prosedur penelitian serta metode-metode

sumber data yang akan menjadi acuan dalam penelitian.
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BAB IV :     HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan data-data hasil evaluasi dan data-data lain sebagai

acuan penelitan serta menjelaskan analisis perhitungan dan

pemecahan permasalahan dalam penelitian.

BAB V :      PENUTUP

Bab ini meliputi kesimpulan dan saran yang merupakan rangkuman

yang di dapat dari proses pengujian dan saran-saran tindakan yang

ditempuh untuk lebih mengoptimalkan hasil yang telah diperoleh.


