
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1   Latar Belakang 

Gianyar merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Bali dan terkenal 

dengan budayanya. Pertumbuhan industri pariwisata yang sangat pesat di Gianyar 

mendorong berkembangnya pembangunan disekitarnya. Disamping industri 

pariwisata kota Gianyar juga mengalami kemajuan dalam kegiatan bisnis. 

Sehingga banyak terdapat pembangunan fasislitas penunjang pariwisata dan bisnis 

seperti villa, hotel, dan rumah tinggal. Seperti halnya di Kecamatan Blahbatuh 

sebagai salah satu Kecamatan di Kabupaten Gianyar dimana akibat dampak 

pariwisata dan bisnis mengakibatkan banyak terjadi pembangunan proyek 

perumahan.  

Proyek merupakan suatu rangkaian kegiatan sementara yang harus 

dilaksanakan dan diselesaikan dalam jangka waktu terbatas dengan alokasi 

sumber daya tertentu dengan tujuan yang telah ditentukan dengan jelas. Sumber 

daya yang dimaksud dapat berupa tenaga kerja, peralatan, material, dan lain-lain. 

Semua sumber daya tersebut sangat penting untuk kelancaran suatu proyek 

kontruksi. Hubungan saling ketergantungan dari banyak faktor dalam 

pelaksanaannya membuat kompleksitas yang terjadi sering lebih rumit daripada 

yang diharapkan. 

Dalam pelaksanaan proyek, banyak hal yang dapat mempengaruhi 

terhambatnya kontraktor dalam menyelesaikan proyeknya sehingga waktu 

penyelesaian proyek yang telah disepakati tidak tercapai, misalnya masalah teknis 

pelaksanaan dilapangan, keterlambatan penyediaan material, faktor cuaca, faktor 

sumber daya manusia, dan lain - lain.  

Sumber daya manusia adalah salah satu faktor yang sangat berpengaruh 

dalam sebuah pekerjaan, termasuk dalam sebuah pekerjaan kontruksi. Sebuah 

pekerjaan sekecil apapun apabila tidak didukung dengan sumber daya manusia 

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

yang maksimal dan memuaskan dalam sebuah proyek. Bahkan, akibat 
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penggunaan sumber daya manusia yang kurang tepat bisa mengakibatkan sebuah 

kerugian yang besar pada proyek kontruksi. 

Produktivitas tenaga kerja menentukan keberhasilan pelaksanaan suatu 

proyek konstruksi. Dalam upaya untuk mengatur atau memanajemen penggunaan 

sumber daya manusia agar sesuai rencana, maka kontraktor harus mengetahui 

tingkat produktivitas masing-masing tenaga kerja. Hal tersebut diperlukan untuk 

memantau dan memetakan apa yang akan terjadi pada sebuah proyek akibat 

penggunaan dan pemanfaatan tenaga kerja. Kurang diperhatikannya produktivitas 

tenaga kerja pada suatu proyek kontruksi dapat menghambat pekerjaan kontruksi 

itu sendiri. 

Sebelum proyek kontruksi dikerjakan, kontraktor akan membuat suatu 

perencanaan waktu, tenaga kerja dan biaya proyek kontruksi tersebut. 

Diperlukanlah data-data proyek berupa gambar rencana (site plan, denah plan, 

dll), analisa harga satuan, RKS, dan data lainnya, sehingga menghasilkan apa 

yang disebut rencana anggaran biaya (RAB) dan Time Schedule. 

 RAB dan Time Schedule digunakan sebagai pedoman dan alat kontrol 

waktu pelaksanaan pekerjaan, biaya pelaksanaan dan produktivitas dari tenaga 

kerja maupun alat kerja dalam proyek tersebut. Khususnya dalam hal kontrol 

produktivitas tenaga kerja, penggunaan RAB dan Time Schedule sangat penting 

ketika pelaksanaan di lapangan. Ini dikarenakan ketika produktivitas tenaga kerja 

dilapangan tidak sesuai dengan perencanaan dan dapat menimbulkan kerugian, 

pelaksana atau pengawas dilapangan bisa mengambil keputusan untuk menambah 

atau mengurangi tenaga kerja agar memperoleh kualitas dari produktivitas tenaga 

kerja yang maksimal. 

Berdasarkan uraian diatas, maka bagaimanakah produktivitas tenaga kerja 

pada sebuah proyek pembangunan yang sedang berlangsung, yaitu pada 

pembangunan 1 unit rumah tinggal type 46 pada proyek perumahan di Padhukuan 

Lestari, Blahbatuh. 
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1.2   Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah produktivitas tenaga kerja pada pembangunan 1 unit 

rumah type 46 di Perumahan Padhukan Lestari Blahbatuh ? 

2. Berapa selisih waktu rencana dengan realisasi dilapangan serta berapa 

selisih biaya pekerjaan berdasarkan perencanaan SNI dengan realisasi 

dilapangan pada pembangunan 1 unit rumah type 46 di Perumahan 

Padhukan Lestari Blahbatuh ? 

1.3   Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui produktivitas tenaga kerja pada pembangunan 1 unit rumah 

type 46 di Perumahan Padhukan Lestari Blahbatuh. 

2. Mengetahui selisih waktu rencana dengan realisasi dilapangan serta 

mengetahui berapa selisih biaya pekerjaan berdasarkan perencanaan SNI 

dengan realisasi dilapangan pada pembangunan 1 unit rumah type 46 di 

Perumahan Padhukan Lestari Blahbatuh. 

1.4   Manfaat Penelitian 

 Manfaat yang diharapkan adalah agar dapat dipakai sebagai bahan 

pertimbangan dalam memperkirakan biaya proyek terutama biaya masing-masing 

item pekerjaan dan dapat dipakai sebagai acuan dalam penjadwalan tenaga kerja. 

1.5   Batasan Masalah 

 Masalah yang diuraikan diatas sangat kompleks, untuk itu maka 

permasalahan dibatasi pada : 

1. Pekerjaan Fasilitas Perumahan Padhukuan Lestari Blahbatuh tidak 

ditinjau. 

2. Pengamatan diambil dari pekerjaan pembangunan 1 unit rumah tinggal 

Type 46 di Perumahan Padhukan Lestari Blahbatuh. 
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3. Waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditinjau dari bulan Mei sampai 

Agustus 2015. 

4. Ekonomi dianggap stabil. 

5. Hanya meninjau item pekerjaan yang ada pada analisa harga satuan SNI. 

6. Bahan atau material tidak ditinjau. 

7. Produktivitas alat kerja tidak ditinjau. 

8. Jumlah tenaga kerja dianggap stabil. 

9. Upah tenaga kerja dihitung harian. 

10. Penelitian ini untuk mengetahui produktivitas tenaga kerja, 

membandingkan waktu rencana dengan realisasi dilapangan, serta 

membandingkan biaya pekerjaan berdasarkan SNI dengan realisasi 

dilapangan. 
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