
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dalam proyek konstruksi sukses dan tidaknya suatu proyek tergantung pada 

factor penentu keberhasilan yaitu tenaga kerja, bahkan bahan material konstruksi 

menjadi salah satu kebutuhan utama dalam membangun suatu bangunan 

konstruksi.  Sumber daya yang digunakan selama konstruksi adalah men, money, 

material, machines, methods, marketing,minute and information.  Perencanaan 

yang matang dan perhitungan yang cermat sesuai kebutuhan logis proyek akan 

membantu pencapaian sasaran dan tujuan proyek secara maksimal, dengan tingkat 

efektif dan efisien yang tinggi.  Kebutuhan tenaga kerja dan bahan material pada 

tiap-tiap proyek tidak selalu sama, tergantung pada skala, lokasi serta keunikan 

masing-masing proyek.  Namun demikian perencanaan dalam suatu proyek dapat 

dihitung dengan pendekatan matematis yang memberikan hasil optimal 

dibandingan hanya dengan perkiraan pengalaman saja, yang tingkat efektif dan 

efisien rendah.  Pendekatan matematis menghasilkan tingkat penyimpangan yang 

minimal serta perkiraan yang mendekati kondisi sebenarnya.   

Perencanaan dan penghitungan yang akurat akan memberikan informasi-

informasi penting dalam pengelolaan proyek sehingga tenaga kerja, bahan 

material dan jumlah, serta biaya yang harus dikeluarkan dapat diidentifikasi dan 

diukur besarnya dengan konsekuensi-konsekuensi logis yang berlaku dalam suatu 

proyek dengan metode uyang benar dan evaluasi yang kontinu akan memberikan 

tingkat efektif dan efisien yang tinggi.   

Di dalam merencankan aloksi tenaga kerja dan bahan material proyek 

berdaasarkan pengalamn dari kontraktor perlu diperhatikan bermacam-macam 

factor diantaranya adalah sebagai berikut :  

1. Jumlah tenaga kerja yang tersedia dengan kebutuhan maksimal proyek.   

2. Kondisi keuangan untuk membayar tenag kerja yang akan digunakan.   



3. Produktivitas tenaga kerja.   

4. Tenaga kerja periode puncak (peak).   

5. Kemampuan dan kapasitas tenaga kerja yang akan digunakan.   

6. Efektifitas dan efisiensi tenaga kerja yang akan digunakan.   

7. Kualitas bahan material bangunan yang akan digunakan.   

8. Jumlah kebutuhan bahan material bangunan yang akan digunakan.   

Berbagai factor yang mempengaruhi keterlambatan atau kemunduran pada 

pelaksanaan pembangunan pada proyek tersebut, antara lain :  

1. Tenaga kerja yang jumlahnya kurang memadai dengan kebutuhan 

proyek.   

2. Kurangnya alat yang dibutuhkan dilapangan.   

3. Pemasokan bahan material yang kadang terlambat.   

4. Pencairan dana pembangunan yang tidak lancar.   

5. Cuaca.   

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, kiranya menarik untuk 

dilakukan Analisis tentang perhitungan tenaga kerja dan bahan pada pelaksanaan 

proyek pembangunan.  Objek proyek pembangunan yang diambil penulis yaitu, 

Pembuatan Rumah Dinas puskesmas, lokasi proyek berada di Desa Olumokunde, 

Kecamatan Pamona Timur, Kabupaten Poso.   

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah yang telah penulis 

uraikan diatas,  maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Berapa jumlah total analisa biaya tenaga kerja pada Proyek 

Pembangunan Rumah Dinas Puskesmas di Desa Olumokunde, 

Kecamatan Pamona Timur, Kabupaten Poso.  ? 

2. Berapa jumlah total analisa bahan pada Proyek Pembangunan Rumah 

Dinas Puskesmas di Desa Olumokunde, Kecamatan Pamona Timur, 

Kabupaten Poso.  ? 

 



C. Batasan masalah 

Agar penulisan Tugas Akhir ini dan mudah dipahami sesuai tujuan 

pembahasan dan memperjelas ruang lingkup permasalahan, maka perlu adanya 

pembatasan masalah.  Batasan masalah yang digunakan dalam penyusunan Tugas 

Akhir ini adalah sebagai berikut :  

1. Perhitungan kebutuhan biaya tenaga kerja dan bahan yang ada pada proyek 

Pembangunan Rumah Dinas Puskesmas di Desa Olumokunde, Kecamatan 

Pamona Timur, Kabupaten Poso.   

2. Dalam merencanakan tenaga kerja dan biaya bahan hanya berdasar pada 

RAB dan Analisa perhitungan pada Proyek Pembangunan Rumah Dinas 

Puskesmas di Desa Olumokunde, Kecamatan Pamona Timur, Kabupaten 

Poso.   

D. Tujuan 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan tugas akhir ini adalah 

sebagai berikut :  

1. Dapat mengetahui jumlah total analisa biaya tenaga kerja pada Proyek 

Pembangunan Rumah Dinas Puskesmas di Desa Olumokunde, 

Kecamatan Pamona Timur, Kabupaten Poso.   

2. Dapat mengetahui jumlah total analisa bahan pada Proyek Pembangunan 

Rumah Dinas Puskesmas di Desa Olumokunde, Kecamatan Pamona 

Timur, Kabupaten Poso.   

E. Manfaat 

Manfaat yang dapat diambil dalam penyusunan tugas akhir ini adalah 

sebagai berikut :  

Dapat menambah wawasan penulis tentang menganalisa dalam hal 

perhitungan tenaga kerja dan bahan pada anggaran biaya pada Proyek 

Pembangunan Rumah Dinas Puskesmas di Desa Olumokunde, Kecamatan 

Pamona Timur, Kabupaten Poso.   

 


