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ABSTRAK 
 

Dalam dunia jasa konstruksi, keberhasilan suatu proyek sangat tergantung 
dari  tingkat  produktivitas  tenaga  kerja.  Semakin  tinggi  tingkat  produktivitas 
proyek tersebut maka proyek tersebut dapat dikatakan berhasil, tetapi jika tingkat 
produktivitas suatu proyek tersebut rendah maka proyek tersebut dapat dikatakan 
kurang  berhasil.  Besarnya  tingkat produktivitas  tenaga  kerja  dipengaruhi  oleh 
banyak faktor. Basement merupakan pekerjaan bangunan di bawah permukaan 
tanah seperti galian tanah, pondasi telapak, sloof, dan dinding penahan tanah. 
Dalam pengerjaan basement terdapat sedikit perbedaan dalam proses 
pembangunannya.   Hambatan   yang   biasanya   dialami   dalam   pembangunan 
basement adalah pada tahap pengerukan tanah. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang 
mempengaruhi   produktivitas   kinerja   suatu   proyek   konstruksi   dan   untuk 
mengetahui faktor yang paling berpengaruh dalam produktivitas kinerja suatu 
proyek konstruksi. Penelitian ini dilakukan pada proyek Pembangunan Sentral 
Parkir dan Fasilitas Penunjang di Gedung Sewaka Dharma Lumintang Kota 
Denpasar. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengamati kondisi dan situasi 
pekerjaan   di   lapangan   dan   disertai   dengan   pengisian   kuesioner.   Hasil 
pengumpulan data, melalui pengamatan di lapangan dan kuesioner dilakukan 
proses pengolahan data dengan menggunakan program SPSS ( Statistical Package 
for Social Science ). 

Dari  analisis  data  yang  telah  dilakukan  dapat  diketahui  bahwa  faktor- 
faktor yang mempengaruhi produktivitas kinerja pelaksanaan proyek adalah faktor 
manajemen proyek, faktor alat kerja, faktor lingkungan kerja dan faktor tenaga 
kerja. Nilai standardized coefisients beta yang paling besar adalah faktor tenaga 
kerja yaitu sebesar 0,75atau 37,5%, hal ini menunjukan bahwa faktor tenaga kerja 
memiliki pengaruh yang terbesar menentukan tingkat produktivitas kinerja suatu 
proyek. 

 
Kata kunci : Pelaksanaan proyek, Produktivitas, Tenaga kerja
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1.1       Latar Belakang 
 

Proyek adalah suatu rangkaian kegiatan yang dikerjakan dalam waktu 

terbatas menggunakan sumber daya tertentu dengan harapan untuk memperoleh 

hasil yang terbaik pada waktu yang telah ditetapkan. Sumber daya merupakan 

faktor penentu dalam keberhasilan suatu proyek konstruksi. Sumber daya yang 

berpengaruh dalam proyek terdiri dari man, materials, machine, money, dan 

method. 

Sumber daya manusia adalah salah satu faktor yang sangat berpengaruh 

dalam sebuah pekerjaan, termasuk dalam sebuah pekerjaan konstruksi. Sebuah 

pekerjaan sekecil apapun apabila tidak di dukung dengan sumber daya manusia 

yang bagus dalam hal kualitas dan produktivitas, tidak akan memberikan hasil 

yang   maksimal   dan   memuaskan   dalam   sebuah   proyek.   Bahkan,   akibat 

penggunaan sumber daya manusia yang kurang tepat bisa mengakibatkan sebuah 

kerugian yang besar pada proyek konstruksi. 

Dalam  upaya  untuk  mengatur  atau  memanajemen  penggunaan  sumber 

daya manusia agar realistis, maka kontraktor harus mengetahui tingkat 

produktivitas masing – masing. Hal tersebut sangat diperlukan untuk memantau 

atau memetakan apa yang akan terjadi pada sebuah proyek akibat penggunaan dan 

pemanfaatan  tenaga  kerja.  Kurang  diperhatikannya  produktivitas  tenaga  kerja 

pada suatu proyek konstruksi dapat menghambat pekerjaan konstruksi itu sendiri. 

Produktivitas tenaga kerja yang baik sangat diperlukan untuk keberhasilan 

proyek konstruksi. Produktivitas tenaga kerja akan sangat berpengaruh juga 

terhadap besarnya keuntungan atau kerugian suatu proyek. Dalam pelaksanaan di 

lapangan hal tersebut kadang bisa terjadi dikarenakan tenaga kerja yang kurang 

efektif di dalam pekerjaannya. Contoh tindakan yang menyebabkan pekerjaan 

yang  kurang  efektif  tersebut  antara  lain  menganggur,  mengobrol,  makan, 

merokok, istirahat, yang semuanya itu dilakukan pada saat jam kerja.
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Selain kegiatan – kegiatan kurang efektif tersebut yang menyebabkan 

hambatan produktivitas, masih ada faktor lain yang menjadi pengaruh dalam 

produktivitas tenaga kerja. Dalam garis besar, faktor tersebut dapat dibagi dalam 4 

hal.  Faktor  pertama  yaitu  Manajemen  Proyek  yang  terdiri  dari  pendidikan 

manajer, keterampilan manajer, dan perilaku manajer. Faktor kedua yaitu 

lingkungan kerja yang memiliki beberapa variabel di dalamnya di antaranya safety 

guard ( pagar proyek), kondisi lapangan, cuaca, unforeseen underground ( kontur 

bawah tanah). Faktor ketiga yaitu faktor alat kerja dengan variabel di antaranya 

adalah acces road ( akses jalan di sekitar proyek ), hand tools ( alat yang dipakai 

untuk bekerja ), heavy equitment ( alat berat ), power ( penyuplai listrik ), dan 

water ( penyuplai air ). Kemudian faktor keempat yang mempengaruhi tingkat 

produktivitas adalah faktor tenaga kerja yang terdiri dari kertampilan kerja (skiil), 

kesesuaian upah, pengalaman kerja, kesehatan dan keselamatan kerja ( K3 ). 

Tujuan dari suatu proyek adalah untuk mendapatkan hasil maksimal yang 

sesuai dengan biaya, mutu, waktu, lingkungan dan K3 yang telah ditetapkan. Hal 

tersebut tergantung pada tingkat produktivitas kerja di lapangan, semakin baik 

tingkat  produktivitas  kerja  yang  dicapai  maka  tujuan  proyek  tersebut  dapat 

tercapai dengan maksimal, begitu juga  sebaliknya jika produktivitas kerja yang 

dicapai rendah maka hasil akhir dari proyek tersebut menjadi kurang maksimal. 

Basement merupakan suatu bangunan yang terletak di bawah tanah yang 

digunakan   untuk   fungsi   tertentu.   Basement   biasanya   dipergunakan   untuk 

keperluan lahan parkir sebagai alternative untuk menanggulangi kekurangan lahan 

parkir yang dialami suatu gedung. Dalam pembuatan basement, ada sedikit 

perbedaan  dalam  proses  pembangunannya.  Hambatan  yang  biasanya  dialami 

dalam pembangunan basement adalah pada tahap pengerukan tanah. Hal itu sering 

disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor lingkungan, faktor alat kerja dan 

faktor tenaga kerja. 

 
Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis akan melakukan sebuah 

penelitian tentang faktor yang mempengaruhi produktivitas tenaga kerja pada 

sebuah proyek pembangunan yang sedang berlangsung, yaitu pada proyek 

pembangunan Sentral Parkir dan Fasilitas Penunjang di Kawasan Gedung Sewaka 

Dharma Lumintang Kota Denpasar.
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1.2   Rumusan Masalah 
 

 
Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan permasalahan – 

 

permasalahan sebagai berikut : 
 

1.   Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi produktivitas tenaga kerja ? 
 

2.   Faktor manakah yang paling berpengaruh  terhadap produktivits tenaga kerja ? 
 
 
 

1.3   Tujuan Penelitian 
 

Tujuan dari penelitian yang dilakukan ini adalah : 
 

1.  Untuk  mengetahui  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  produktivitas  tenaga 

kerja. 

2.   Untuk  mengetahui  faktor  yang  paling  berpengaruh  terhadap  produktivitas 

tenaga kerja. 

 
 

1.4   Manfaat Penelitian 
 

Adapun manfaat yang nantinya akan diperoleh setelah penelitian ini adalah 

memberikan gambaran umum dan masukan terhadap pihak-pihak yang 

berkecimpung dalam bidang industri konstruksi dalam usaha meningkatkan 

produktivitas tenaga kerja. 

 
 

1.5    Batasan Masalah 
 

Agar pada penelitian ini lebih terarah pada permasalahan yang ada, maka 

pada penelitian ini akan diberikan batasan-batasan masalah sebagai berikut : 

1.   Penelitian ini dilakukan di proyek pembangunan Sentral Parkir dan Fasilitas 
 

Penunjang di Kawasan Gedung Sewaka Dharma Lumintang Kota Denpasar. 
 

2.   Faktor yang diteliti pada penelitian ini adalah faktor manajemen proyek, faktor 

lingkungan kerja, faktor alat kerja, dan faktor tenaga kerja. 

3.   Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi. 
 

4.   Metode pengambilan data responden yaitu dengan cara penyebaran kuesioner 

yang dilakukan di kantor pusat PT Tunas Jaya Sanur dan di Proyek 

Pembangunan Sentral Parkir Dan Fasilitas Penunjang Di Kawasan Gedung 

Sewaka              Dharma              Lumintang              Kota              Denpasar.
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