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3. Siapa bersungguh-sungguh pasti berhasil 
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ABSTRAK 

 

Siti Fatonah. 2020. Analisa Produktivitas Pekerja Pada Pekrjaan Bertulang 

Dengan Metode Time study (Studi Kasus Proyek Pembangunan Gedung Parkir dan 

Gedung Puskesmas Pandanaran). Arie Taveriyanto, S.T.,M.T. Program Studi 

Teknik Sipil. 

Produktivitas merupakan salah satu aspek penting dalam keberhasilan 

pelaksanaan proyek konstruksi. Perencanaan konstruksi dengan progres pekerjaan 

konstruksi di  lapangan akan berpengaruh pada durasi dan biaya. Dalam pekerjaan 

pembangunan proyek terdapat bangunan struktur beton bertulang, meliputi kolom, 

balok, plat yang didalamnya terdapat pekejaan penulangan, bekisting, dan 

pengecoran. Produktivitas pekerja merupakan manajemen dari pekerjaan struktur 

beton bertulang, agar pekerjaan selesai tepat waktu.      

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menghitung nilai produktivitas 

pekerja pekerjaan struktur beton betulang, mengetahui faktor-faktor apa yang 

mempengaruhi produktivitas pekerja pada proyek pembangunan Gedung Dinas 

Kesehatan Kota Semarang dan Gedung Parkir Pandanaran, dan membandingkan 

koefiesien pekerja atau indeks lapangan dengan indeks SNI 2008. Untuk mencari 

produktivitas pekerja diperlukan output berupa kuantitas pekerjaan dan input 

meliputi standard time atau durasi penyelesaian pekerjaaan. Metode time study 

digunakan untuk mencari waktu standard pekerjaan,  untuk dihitung produktivitas 

pekerjanya.     

Dari hasil perhitungan diperoleh nilai produktivitas dan indeks lapangan  

pekerja berdasar SNI 2008 pada masing – masing pekerjaan penulangan, bekisting, 

dan pengecoran pada beton bertulang balok, kolom, plat. Dari hasil analisa 

produktivitas pekerjaan dapat di analisa faktor-faktor yang mempengaruhi 

produktivitas pekerja pada pekerjaan struktur beton bertulang seperti letak antara 

material dan tempat pengerjaan, jumlah pekerja, relaxation allowances, material 

yang digunakan, dan penggunaan alat. 

 

Kata kunci : Produktivitas, Beton bertulang, Pekerja, Time study,Indeks lapangan 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pembangunan sarana prasarana kota Semarang semakin meningkat. Kota 

Semarang merupakan salah satu kota yang sedang maju dalam dunia kontruksi, 

terlihat dari banyaknya bangunan yang sedang dibangun seperti gedung Dinas 

Kesehatan Kota Semarang dan gedung parkir Pandanaran yang terletak di dekat   

pusat kota. Dalam sebuah proyek, produktivitas pekerja sangat menentukan 

keberhasilan proyek kontruksi agar selesai tepat waktu sesuai rencana.  

 Produktivitas pekerja juga akan berpengaruh pada kesesuaian perencanaan 

jadwal pelaksanaan konstruksi terhadap progres pekerjaan konstruksi di lapangan. 

Jadwal pelaksanaan konstruksi dengan progres pekerjaan konstruksi akan 

berpengaruh pada durasi dan biaya proyek. Pekerja atau tukang merupakan hal yang 

perlu dikelola dengan baik dalam pengerjaan proyek konstruksi pada proyek. 

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan manajemen pekerja 

adalah komposisi pekerja, perekrutan pekerja, pengarahan pekerja, pengawasan 

pekerja, dan lain-lain. Komposisi pekerja sangat mempengaruhi pada produktivitas 

kelompok pekerja, karena komposisi pekerja yang baik akan menghasilkan nilai 

produktivitas kelompok pekerja yang tinggi. 

 Besarnya produktivitas pekerja menunjukan kemampuan tenaga kerja dalam 

menyelesaikan kuantitas pekerjaan. Setiap pekerja memiliki produktivitas yang 

berbeda-beda. Hal tersebut dipengaruhi adanya faktor – faktor produktivitas  antara 

lain meliputi: pengalaman, pengetahuan, usia, dan sebagainya. Pekerja yang 

mempunyai banyak pengalaman tentu akan memiliki nilai produktivitas yang lebih 

tinggi dibanding pekerja pemula. Berbeda dengan faktor usia, pekerja yang berusia 

muda bisa lebih tinggi produktivitasnya dibandingkan dengan pekerja yang sudah 

berusia lanjut karena adanya perbedaan kekuatan tenaga. 

 Pekerjaan struktur beton bertulang adalah pekerjaan bekisting, penulangan, 

dan pengecoran. Pekerjaan beton bertulang diambil sebagai penelitian karena 

proyek bangunan berada dalam tahap pekerjaan struktur yang terbuat dari beton  ber
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tulang. Pekerjaan struktur beton bertulang meliputi pemasangan bekisting kolom, 

balok, plat, penulangan kolom, balok, plat, dan pengecoran kolom, balok, dan plat. 

Untuk mengetahui nilai produktivitas pekerja baik secara individu maupun 

kelompok maka sangat penting untuk melakukan perhitungan dan analisa 

produktivitas pekerja. Produktivitas pekerja merupakan nilai yang tidak dapat 

terlihat secara langsung kecuali melalui suatu proses perhitungan, maka dilakukan 

perhitungan nilai produktivitas pekerja dari suatu studi kasus proyek. 

Studi kasus proyek dalam tugas akhir ini adalah produktivitas pekerja pada 

pekerjaan struktur beton bertulang proyek pembangunan Gedung Dinas Kesehatan 

Kota Semarang dan Gedung Parkir Pandanaran. Perhitungan produktivitas pekerja 

akan dilakukan dengan metode time study. Metode time study adalah suatu cara 

untuk menentukan jumlah waktu yang di perlukan dalam melakukan pekerjaan 

berdasarkan standar perfomence. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

      Berdasarkan latar belakang tersebut berikut rumusan masalahnya  : 

1. Bagaimana analisa produktivitas pekerja pekerjaan beton bertulang pada proyek 

 pembangunan Gedung DKK Semarang dan Gedung Parkir Pandanaran dengan 

 menggunakan metode time study ? 

2. Apa faktor-faktor yang menghambat produktivitas pekerja pada proyek     

 pembangunan Gedung DKK Semarang dan Gedung Parkir Pandanaran ? 

3. Berapa Perbandingan indeks pekerja antara indeks lapangan pada proyek  

 pembangunan Gedung DKK Semarang dan Gedung Parkir Pandanaran dengan 

indeks pekerja SNI 2008 ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

  Adapun tujuan dari penulisan tugas akhir adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui nilai standard time pada pekerjaan beton bertulang (balok, 

kolom, pelat)  pada pekerjaan penulangan, bekisting, dan pengecoran.  

2. Untuk mengetahui bagaimana nilai produktivitas pekerjaan beton bertulang  

pada proyek pembangunan Gedung DKK Semarang dan Gedung Parkir  
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Pandanaran dengan metode time study. 

3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi menghambat   

produktivitas pekerja pada proyek pembangunan Gedung DKK Semarang dan  

Gedung Parkir Pandanaran. 

 

1.4   Batasan Masalah 

           Berikut batasan masalah dalam Tugas Akhir ini meliputi : 

1.  Pengamatan dilakukan pada proyek pembangunan Gedung DKK Semarang dan 

Gedung Parkir Pandanaran. 

2. Objek yang digunakan untuk perhitungan nilai produktivitas adalah pekerja, 

sedangkan metode perhitungan produktivitas yang digunakan adalah metode 

time study. 

3. Pekerjaan yang diamati untuk dihitung nilai produktivitas pekerjanya adalah 

pekerjaan beton bertulang  meliputi pemasangan bekisting, penulangan, dan 

pengecoran pada proyek pembangunan Gedung DKK Semarang Pandanaran dan 

Gedung Parkir Pandanaran.  

4.  Perhitungan indeks lapangan hanya menggunakan pembanding dengan indeks 

SNI 2008 

5. Pekerjaan yang diamati dari lantai 5 sampai dengan lantai 10. 

 

1.5  Manfaat Penelitian 

     Manfaaat yang di peroleh dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui cara menganalisa dan menghitung nilai produktivitas pekerja 

pada pekerjaan beton bertulang dengan metode time study . 

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat produktivitas pekerja dalam 

lingkup pekerjaan beton bertulang. dan hasil dari penelitian ini dapat diterapkan 

pada proyek yang bersangkutan agar produktivitas pengerjaan proyek semakin 

meningkat. 

3. Untuk mengetahui perbandingan nilai indeks pekerja antara Indeks Lapngan 

denga indeks pekerja SNI 2008. 

4. Menambah ilmu dan wawasan peneliti dalam bidang ilmu teknik sipil. 
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1.6  Sistematika Penulisan 

Dalam penelitian dibutuhkan sistematika penulisan skripsi. Berikut 

sistemaika penulisan skripsi : 

Bab I. Pendahuluan 

Bab ini memuat latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

 

Bab II. Tinjauan Pustaka 

Dalam bab ini terdapat sub bab dan landasan teori dari penelitian   terdahulu 

yang memaparkan teori-teori yang berhubungan dengan masalah yang diteliti serta 

beberapa penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. 

 

Bab III. Metode Penelitian 

Bab ini menguraikan deskripsi tentang bagaimana penelitian akan 

dilaksanakan dengan menjelaskan latar belakang penelitian, jenis dan sumber data 

penelitian, metode pengumpulan data, langkah dan bagan alir penelitian, dan 

metode analisis. 

 

Bab IV Hasil dan Pembahasan 

Bab ini menguraikan tentang deskripsi objek penelitian melalui gambaran 

umum dan proses analisis dan perhitungan  data yang diperoleh untuk mencari 

makna dan implikasi dari hasil analisis. 

 

Bab V Penutup 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran atas hasil penelitian yang dilakukan. 
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BAB II 

  LANDASAN TEORI 

 

2.1  Pendahuluan  

Proyek adalah suatu kegiatan yang kompleks, tidak rutin dan dibatasi oleh 

waktu, anggaran, sumber, dan spesifikasi yang dirancang untuk memenuhi 

kebutuhan konsumen. Proyek merupakan gabungan-gabungan dari sumber daya 

seperti manusia, material, peralatan dan modal atau biaya yang dihimpun dalam 

suatu wadah organisasi sementara untuk mencapai tujuan.Karena kompleks nya 

tugas diprlukan adanya manjamen proyek. Secara umum menurut Kartikasari, 

Aprilina. (2012) terdapat 3 indikator yang menunjukkan keberhasilan suatu proyek 

yaitu:  

a. On Time (Tepat waktu ), Ketepatan waktu penyelesaian proyek sesuai   

 dengan yang di jadwal kan  

b. On spesification (tepat sepesifikasi / kualitas), dari spesifikasi yang telah  

 di tentukan pemilik proyek menginginkan mutu pekerjaan yang bagus. 

c. On Budget (Tepat biaya /anggaran) 

Pada penelitian proyek pembangunan Gedung Dinas Kesehatan Kota 

Semarang yang akan dijadikan bahan penelitian, yaitu produktivitas pada tenaga 

kerja  pekerjaan beton bertulang. Untuk mendapatkan nilai produktivitas pekerja 

pada pekerjaan beton bertulang. Produktivitas adalah suatu nilai untuk 

menunjukkan kemampuan pekerja dalam melakukan suatu pekerjaan konstruksi. 

Pekerjaan konstruksi yang dimaksud pada penelitian ini ialah pekerjaan struktur 

beton bertulang yang terdiri dari: Pemasangan bekisting  kolom, balok dan plat. 

Penulangan struktur kolom, balok, dan plat. Pengecoran elemen struktur kolom, 

balok, dan plat. Perhitungan produktivitas pekerja akan dilakukan dengan metode 

time study. Metode time study adalah suatu cara untuk menentukan jumlah waktu 

yang di perlukan dalam melakukan pekerjaan berdasarkan standar perfomence
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2.2  Manjemen & Pengendalian Proyek  

Manajemen proyek adalah semua perencanaan pelaksanaan, pengendalian 

dan koordinasi suatu proyek dari awal (gagasan)  hingga selesainya proyek untuk 

menjamin pelaksanaan proyek secara tepat waktu, tepat biaya, dan tepat mutu 

(WulfarmI. Ervianto 2003).  Manajemen proyek merupakan proses perencanaan, 

pengaturan, pengarahan, dan pengawsan sumber daya perusahaan dalam waktu 

yang relatif singkat yeng ditentukan untuk memenuhi tujuan dan hasil spesifik 

(Kartikasari, Aprilina 2012). 

Pengendalian adalah usaha yang sistematis untuk menentukan standar yang 

sesuai dengan sasaran dan tujuan perencanaan, merancang system informasi, 

membandingkan pelaksanaan dengan standar, menganalisis kmeungkinan 

penyimpang- an, kemudian melakukan tindakan koreksi yang di perlukan agar 

sumber daya dapat digunakan secara efektif dan efiesien dalam rangka mencapai 

sasaran dan tujuan (Talimbo, I.P., Tjakra, J. and Prastasis, P. A. K. (2016). Upaya 

pengendalian merupakan proses pengukuran, evaluasi, dan membetul kan kinerja 

proyek. Dalam proyek konstruksi ada tiga unsur yang perlu selalu dikendalikan dan 

diukur yaitu kemajuan progres yang dicapai dibandingkan dengan kesepakata 

kontrak, pembiayaan terhadap rencana anggaran, dan mutu hasil pekerjaan terhadap 

spesifikasi teknis (Dannyanti, Eka 2010) 

 

2.3  Produktivitas Kerja 

Produktive merupakan interaksi antara banyak pihak – pihak terlibat, dan 

terkait satu sama lain yang akhirnya menentukan produktivitas proyek. Secara 

umum produktivitas pekerja dapat diartikan sebagai volume pekerjaan yang 

dihasilkan oleh seorang tenaga kerja atau sebuah kelompok tenaga kerja dalam 

waktu tertentu. Berdasarkan PERMEN No.11/PRT/M/2013 point 5.1.2.5 Standar 

Orang Jam dari (hal 13 dari 6 itas kerja adalah perbandingan antara hasil yang dapat 

dicapai dengan kesuluruhan sumber daya yang di pergunakan persatuan waktu. 

Produktivitas merupakan masalah komplek yang sering di jumpai dalam industri 

konstruksi karena 79) disebutkan satu hari orang bekerja adalah 8 jam, terdiri atas 

7 jam kerja (efektif). Berikut rumus mencari produktivitas menurut beberapa ahli : 
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1. Menurut Olomolaiye, Jayawardane, dan Harris (1998):  

Produktivitas =
𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 

𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡
 

     Output = kuantitas hasil pekerjaan  

      Input = tenaga kerja, manajemen, material, uang, dan alat.  

2. Dipohusodo (1996), merumuskan :  

Produktivitas =
hasil kerja 

jam kerja
 

3. Bartol, dan Martin (1998) , merumuskan : 

Produktivitas = 
barang−barang dan jasa yang dihasilkan(𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 )

Pekerja+Modal+Tenaga+Teknologi+material(𝐼𝑛𝑝𝑢𝑡)
 

 (Fransisco Ardi, Kefin C. Wanandy, Ratna S. Alifen , 2015) 

4. Schonberger (1985) menyatakan bahwa produktivitas merupakan perbandingan 

antara standard time dan time available for work atau biasa dinyatakan sebagai 

hasil kali antara efficiency dan utilization. Productivity=efficiency x utilization. 

5. Schexnayder dan Mayo (2004) :  

  Rasio antara jumlah pekerjaan yang dihasilkan (output) dengan jumlah   

   orang-hari kerja (input). 

  Jumlah pendapatan yang dihasilkan (mata uang) dibagi dengan jumlah   

   orang-hari kerja. 

6. The American Association of Cost Engineers Produktivitas sebagai sebuah 

“ukuran relatif dari efisiensi pekerja, entah itu baik maupun buruk, yang 

dibandingkan dengan sebuah aturan atau norma yang baku”.  

(Jember, Purwati, F. K. 2013)  

 

2.4  Faktor – Faktor Yang Memepengaruhi Produktivitas Pekerja 

    Dalam produktivitas terdapat faktor- faktor yang menghambat produktivitas, 

maka dari itu sulit untuk mendapatkan kriteria produktivitas proyek yang sempurna. 

Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas pekerja:  
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2.4.1  Faktor Produktivitas Oleh Olomolaiye, Jayawardane, Harris (1998) 

    Terdapat dua faktor yang mempengaruhi produktivitas pekerja yaitu: faktor 

dari luar dan faktor dari dalam.  

1. Faktor dari luar, meliputi : 

 Sifat industri                                                                                                                          

 Pemisahan antara desain dan kontruksi mempengaruhi produktivitas 

kontruksi melalui waktu untuk menunggu gambar, perubahan desain, dan pekerjaan 

ulang. Sumber daya konstruksi dapat dikelola dengan cara yang lebih rasional dan 

ekonomis dengan dua proses seperti pada industri pabrik sehingga kemampuan 

untuk membangun desain struktur dapat dievaluasi dengan benar pada tahap sketsa 

desain, untuk menghindari pemborosan waktu. Untungnya pemisahan antara desain 

dan konstruksi ini telah dijembatani oleh beberapa jenis perpanjangan bentuk 

kontrak,sebagai contoh design build, management contracting, fast-track 

construction, concurrent engineering, partnering, dan lainnya 

 Klien          

Klien terkadang menjadi hambatan pada produktivitas konstruksi karena 

pengetahuan mereka yang kurang tentang prosedur konstruksi dan berdampak pada 

perekrutan menager proyek, arsitek, insinyur, dan quantity surveyor. Perubahan 

tetap bisa terjadi pada tahap pengerjaan proyek karena variasi dari kebutuhan klien 

atau keberadaan dari material yang tidak mudah untuk ditemukan di pasar. 

Selanjutnya, klien punya pengaruh yang negatif pada situasi pekerja di lapangan, 

dimana sikap yang tidak masuk akal dan tidak dapat 7 diprediksi berkembang 

dengan tidak jelas selama tahap konstruksi, dengan efek negatif pada eksekusi dan 

urutan pekerjaan. 

 Cuaca 

 Iklim panas dan lembab kurang kondusif kepada mental dan energi fisik 

pekerja, dan iklim tropis menyebabkan panas tubuh dan ketidak-nyamanan. 

Baldwin dan Monthei (1971) mengurutkan cuaca sebagai peringkattertinggi dalam 

menyebabkan hambatan pada konstruksi di Inggris. 

 Tingkat perkembangan ekonomi 
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 Produktivitas industri konstruksi global sangat bergantung pada tingkat 

perkembangan ekonomi. Jika proyek konstruksi didukung dengan ketersediaan 

uang maka seharusnya produktivitas meningkat. Tambahan dari faktor yang 

dibahas diatas antara lain, K3, kebijakan pembelian, adalah faktor eksternal lainnya 

yang mempengaruhi produktivitas. 

2. Faktor dari dalam, meliputi : 

 Manajemen 

 Tanggung jawab untuk merekrut, melatih, dan menggunakan jasa pekerja 

dengan maksud mencapai produktivitas optimum adalah tanggung jawab 

manajemen melalui perencanaan yang tepat, kontrol, dan koordinasi sumber daya. 

Dengan bertambah besarnya ukuran proyek dan tingkat kesulitan, tanggung jawab 

ini menjadi semakin penting. Manajemen yang kurang baik dapat berakibat kepada 

kesia-siaan sumber daya yang berdampak kepada hilangnya produktivitas. 

 Teknologi 

 Sangat jelas bahwa produktivitas akan meningkat dengan penggunaan alat 

secara benar. Sebagai contoh menggali dengan eskavator akan menghasilkan galian 

8 yang lebih banyak dibanding menggali manual dengan tenaga manusia. Dengan 

peningkatan kuantitas ini, kualitas juga meningkat ketika alat yang digunakan 

sesuai. Teknologi diperkenalkan kepada industri konstruksi dengan maksud 

mengatasi kekurangan kemampuan pekerja. 

  Pekerja 

 Dengan pekerja yang telah menjadi faktor mayor dalam produktivitas 

konstruksi Maloney (1983) menunjukkan bahwa tingkat produktivitas secara 

langsung berhubungan dengan pemberian paksaan atau dorongan kepada pekerja. 

Dorongan itu berupa motivasi kepada pekerja. Meskipun dampak langsung 

produktivitas tidak dapat terlihat jelas ketika diterima telah secara global, namun 

sejauh ini produktivitas tetap menjadi perhatian dari peran pekerja sebagai pusat 

dari sumber daya yang lain. Dan pekerja merupakan variable mayor yang dapat 

dikontrol dalam produktivias konstruksi. 

 Serikat Buruh 
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Serikat buruh belakangan ini terlihat oleh manajemen memiliki dampak yang 

buruk pada produktivitas pekerja dan pada beberapa hal pasti yang bisa sangat 

berpengaruh. Serikat buruh diduga menentang pertumbuhan produktivitas karena 

mereka melihat hal itu sebagai ancaman pada keamanan kerja, dan juga sering 

dituduh menentang ketertarikan masyarakat.  

 

2.4.2  Faktor Produktivitas Menurut Pamuji (2008)  

    Faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas pekerjaan antara lain: 

1. Tingkat upah  

Dengan pemberian upah kerja yang setimpal akan mendorong pekerja 

untuk bekerja denganlebih giat lagi karena mereka merasa partisipasinya dalam 

proses produksi di proyek dihargai oleh pihak perusahaan (kontraktor). 

Produktivitas tinggi memung-kinkan untuk meningkatkan upah tenaga kerja 

yang lebih tinggi pula.Tingkat upah juga merupkan salah satu faktor yang 

mempengaruhi keputusan para pekerja untuk memilih tempat kerjanya. 

2. Pengalaman dan ketrampilan pekerja.  

Pengalaman dan ketrampilan kerja akan semakin bertambah apabila 

pekerja tersebut semakin sering melakukan pekerjaan yang sama dan dilakukan 

secara berulang-ulang sehingga produktivitas pekerjaan tersebut dapat 

meningkat dalam melakukan pekerjaan yang sama.  

3. Pendidikan dan keahlian  

 Para pekerja yang pernah mengikuti dasar platihan khusus (training) atau 

pernah mengikuti suatu pendidikan khusus (STM) akan mempunyai kemampuan 

yang dapat dipakai secara langsung sehingga dapat bekerja lebih efektif bila 

dibandingkan dengan pekerja yang tidak mengikuti pendidikan khusus.  

4. Usia pekerja  

 Para pekerja yang usianya lebih muda relatif mempunyai produktivitas 

yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan pekerja yang usia lebih tua (lanjut) 

kerena pekerja yang usia lebih muda mempunyai tenaga yang lebih besar yang 

sangat diperlukan dalam pekerjaan konstruksi.  

5. Pengadaan barang  
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 Pada saat barang material (semen, tulangan, dan batu bata) datang ke 

lokasi maka pekerjaan para pekerja akan terhenti sesaat karena pekerja harus 

mengangkut dan memindahkan barang material tersebut ke tempat yang sudah 

disediakan (seperti gudang). Atau apabila pada saat pekerjaan sedang 

berlangsung dan material yang dibutuhkan tidak ada di lokasi proyek, maka 

produktivitas pekerjaan tersebut akan terhentikan karena akan menunggu suplai 

barang atau material tersebut. 

6. Cuaca  

Pada musim kemarau suhu udara akan meningkat (lebih panas) yang 

menyebabkan produktivitas akan menurun, sedangkan pada musim hujan 

pekerjaan yang menyangkut pondasi dan galian tanah akan terhambat karena 

kondisi tanah sehingga tidak dapat dilakukan pengecoran pada saat kondisi hujan 

karena akan memnyebabkan mutu beton hasil pengecoran berkurang  

7. Jarak Material  

 Adanya jarak material yang jauh akan mengurangi produktivitas pekerjaan, 

karena dengan jarak  yang jauh antara material dan tempat dilakukannya 

pekerjaan memerlukan tenaga ekstra (tambahan) untuk mengangkut material. 

8. Hubungan kerja sama antar pekerja  

      Adanya hubungan yang baik dan selaras antara sesama pekerja dan mandor 

akan memudahkan komunikasi kerja sehingga tujuan yang diinginkan akan 

mudah dicapai. 

9. Faktor manajerial  

      Faktor manajerial berpengaruh pada semangat dan gairah para pekerja 

melalui  gaya kepemimpinan, bijaksana, dan peraturan perusahaan (kontraktor). 

Karena dengan adanya mutu manajemen sebagai motor penggerak dalam 

berproduksi diharap-kan akan tercapai tingkat produktivitas, laju prestasi 

maupun kinerja operasi seperti yang diinginkan. 

10. Efektivitas jam kerja  

         Jam kerja yang dipakai secara optimal akan menghasilkan produktivitas 

yang optimal juga sehingga perlu diperhatikan efektivitas jam kerja, mulai dan 

akhir kerja serta jam istirahat yang tepat. 
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2.4.3  Faktor Produktivitas Menurut Ervianto (2005)  

    Mengemukakan  bahwa faktor – faktor yang mempengaruhi produktivitas 

antara lain: 

1. Metode dan teknologi, terdiri dari desain rekayasa, meetode kostruksi, urutan 

kerja, pengukuran kerja. 

2. Manajamen lapangan, terdiri dari perencanaan, penjadwalan, tata letak lapangan, 

komunikasi lapangan, manajemen material, manajemen peralatan, manajemen 

tenaga kerja. 

3. Lingkungan kerja, terdiri lingkungan manusia, lingkungan fisik, kualitas 

pengawasan, keamanan kerja, latihan kerja, partisipasi. 

4. Faktor manusia, terdiri dari tingkat upah kerja, kepuasaan kerja, intensif, 

pembagian keuntungan, hubungan pekerja dengan mandor, hubungan pekerja 

dengan sejawat, kemangkiran. 

 

2.5  Klasifikasi Pekerja 

      Menurut Griffis dan Farr (2000) ada 4 kelompok pekerja.  

1. Kelompok pertama yaitu pekerja yang memiliki kemampuan mekanis seperti 

tukang listrik, tukang besi, pekerja lembaran logam, tukang pipa, tukang uap, 

insinyur lift, dan insinyur operasi.  

2. Kelompok pekerja kedua yaitu, kelompok pekerja yang tidak memiliki 

kemampuan mekanis seperti tukang kayu, tukang batu, tukang cat, dan tukang 

atap. 

3. Kelompok pekerja yang ketiga adalah kelompok pekerja yang tidak memiliki 

keahlian khusus yang memiliki tugas seperti menempatkan dan menyelesaikan 

pekerjaan beton, mengangkut material, membantu tukang kelompok pertama 

dan kedua. 

4. Dan kelompok pekerja yang keempat yaitu kelompok pekerja yang mendukung 

proses konstruksi secara tidak langsung. Seperti supir truck, buruh angkut, 

operator tower crane dan alat berat lainnya. 
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2.6  Metode Time Study 

         Metode time study atau metode pembelajaran waktu adalah metode 

pengukuran produktivitas dari tenaga kerja di lapangan dengan cara menentukan 

waktu standar untuk suatu pekerjaan. Time study merupakan suatu pengukuran 

waktu kerja yang dikembangkan oleh F.W. Taylor untuk menentukan suatu sistem 

kerja yang baik. Tujuan penelitian bukanlah untuk mengukur berapa kekuatan 

maksimal yang dapat dihasilkan seseorang selama hari kerja, melainkan untuk 

mengetahui berapa besar tenaga seorang pekerja harus dikeluarkan agar pekerja 

tersebut dapat memberi hasil sebanyak – banyaknya. Menurut Trisiany dan Halim 

(2006) kegunaan utama dari time study adalah menghasilkan waktu standar suatu 

pekerjaan dengan kondisi tertentu, sehingga setelah itu dapat dihitung 

produktivitasnya.  

  

2.6.1  Manfaat dan Kegunaan Metode Time Study : 

        Menurut Malamassam Leonart (2015), berikut manfaat (kegunaan) dari 

metode time study :  

Manfaat dan kegunaan metode time study sebagai berikut : 

1. Menghasilkan waktu standar suatu pekerjaan dengan kondisi tertentu, sehingga 

setelah itu dapat dihitung produktivitasnya. 

2. Mempelajari suatu jenis pekerjaan atau metode konstruksi yang masih baru dan 

belum mempunyai gambaran-gambaran output yang jelas. 

3. Perencanaan dan penjadwalan proyek 

4. Mencocokkan bila ada komplain dari para pekerja mengenai target yang terlalu 

ketat. 

5. Meneliti keterlambatan yang terjadi. 

6. Mengamati efektivitas komposisi kelompok kerja.untuk berbagai operasi yang 

membantu dalam menentukan upah dan insentif. 

 

2.6.2  Kekurangan dari Metode Time Study   

      Menurut Malamassam Leonart (2015), Kekurangan dari metode time study 

sebagai berikut: 
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1. Jumlah pekerja yang dipelajari oleh satu pengamat dibatasi jumlahnya 

(maksimal 5 untuk praktisi yang berpengalaman). 

2. Ketika jeda aktivitas tidak teridentifikasi dengan jelas, akan terjadi kerancuan 

mengenai kapan suatu aktivitas dimulai dan kapan aktivitas lainnya dimulai. 

3. Datanya tidak dapat dikumpulkan dengan cepat, khususnya dalam teknik sipil, 

dimana variabel lapanagan menyulitkan interpretasi dari informasi seperti 

relaksasi dan kelonggaran untuk beberapa kemungkinan yang sering 

dibutuhkan jauh melebihi standard time yang dibutuhkan. 

 

2.6.3  Teknik Pengukuran Time Study 

   Teknik pengukuran dalam time study terdiri dari dua cara yaitu : 

1. Teknik pengukuran langsung 

 Merupakan pengukuran waktu kerja yang dilakukan oleh peneliti secara 

langsung berada ditengan – tengah objek peneliti. Dua metoda yang dipakai 

dalam teknik langsung adalah jam henti dan work sampling. 

2. Teknik pengukuran tidak langsung 

 Merupakan pengukuran waktu kerja yang dilakukan melalui pendekatan tabel 

waktu baku yang sudah dibuat sebelumnya, atau waktu baku dari pendekatan 

gerakan – gerakan dasar. 

 

2.6.4  Metode Mencatat Waktu dalam Time Study : 

1. Metode Stop Watch 

  Untuk mencatat waktu dengan bantuan stop watch  terdapat 2 metode stopwatch: 

 Metode Berkelanjutan, dalam metode ini stop watch diperbolehkan berjalan 

terus menerus dan pada akhir setiap operasi, membaca jam tangan di catat dan 

ditulis dalam lembar form observasi lapangan. Jadi untuk mendapatkan waktu 

yang dibutuhkan untuk operasi elelmen tertentu, bacaan berikutnya di kurangi 

bacaan sebelumnya. Metode ini lebih baik karena menghilangkan 

kemungkinan keterlambatan dalam mencatat bacaan. 
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 Metode Akumulasi: Dengan bantuan metode ini pembacaan langsung dari 

setiap elemen operasional diambil dengan bantuan dua jam tangan yang 

terhubung dengan mekanisme tuas, sehingga ketika satu jam dimulai, 

otomatis yang lain berhenti. Pembacaan stopwatch dicatat dan sementara itu, 

ketika elemen operasional berikutnya selesai, jam kedua dimulai yang 

menghentikan yang pertama untuk memudahkan dalam mencatat bacaan. 

2. Mesin Pencatat Waktu: 

 Mesin jenis ini memiliki pita kertas, yang berputar pada dua rol dengan  

kecepatan yang sama. Pita kertas ini dibuat sedemikian rupa sehingga 

memberikan timing dalam sepersekian menit. Bacaan dapat dilihat dan direkam 

melalui celah yang disediakan dalam selubung peralatan. Dengan menggunakan 

mesin ini, beberapa kesalahan metode stop-watch dihilangkan 

3. Kamera Gambar Bergerak: 

 Kamera ini seperti yang sudah dijelaskan digunakan dalam studi gerakan mikro. 

Kegunaan studi gerakan mikro telah dijelaskan dalam 'Studi Gerak'. Kamera ini 

digerakkan dengan kecepatan konstan beberapa rentang. Karena kecepatan 

konstan, waktu yang diambil oleh setiap film dapat dihitung. Jadi dengan 

mengetahui jumlah film yang diliput oleh satu elemen operasional, waktu yang 

tepat dapat ditemukan. 

 

2.6.5  Prosedur Perhitungan  Standard Time  

1.  Rate 

 Rate atau bobot antar pekerjaan bisa berbeda antar individu dikarenakan 

beberapa faktor seperti usia dan gender. Rate dari seorang individu juga bisa 

berbeda dari waktu ke waktu selama sehari. Pengukuran basic time saja tidak cukup 

untuk menghasilkan penaksiran mengenai usaha yang diperlukan untuk 

menyelesaikan sebuah operasi karena kemampuan kerja atau efisiensi dari tukang 

juga berpengaruh terhadap waktu, Olomolaiye (1998). Berikut adalah kriteria yang 

dapat memudahkan seorang pengamat untuk menentukan rate terhadap pekerjaan 

yang diamati. pengamat untuk menentukan rate terhadap pekerjaan yang diamati. 
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Ervianto (2004), mengemukakan pada umumnya penelitian dilakukan berdasarkan 

angka 100, yang memberikan informasi bahwa kinerja yang terjadi dalam keadaan 

normal. 

Tabel 2.1 Nilai Rate Pekejaan 

 

(Sumber: Surabaya, Malamassam Leonart 2015) 

 

2. Basic Time  

Pengukuran basic time adalah waktu yang di perlukan untuk merampungkan 

pekerjaan dengan rating standar. Pekerjaan konstruksi yang akan diukur waktunya 

adalah lingkup pekerjaan beton bertulang seperti pemasangan bekisting kolom, 

balok, plat, penulangan, kolom, balok, plat dan pengecoran kolom, balok, dan plat. 

Pengukuran waktu dilakukan dengan menggunakan alat bantu stopwatch. Setiap 

aktivitas pekerjaan beton bertulang diukur waktu pengerjaanya dan dicatat. 

Olomolaiye (1998) mengemukakan, pengukuran basic time dapat diperoleh dalam 

dua bentuk :  

 Pengukuran waktu terus-menerus atau kumulatif dimana jamnya dimulai pada 

awal aktivitas pertama dan jam tidak dihentikan hingga seluruh operasi selesai; 

pembacaan jam pada akhir setiap elemen pekerjaan dicatat dan waktu yang 

diperlukan diperoleh dengan pengurangan setelah itu. 

 Pengukuran waktu yang berulang dimana jamnya secara serentak membaca dan 

kembali ke nol pada setiap akhir elemen pekerjaan.   

 

Rating 

 

Deskripsi 

Perbandingan 

terhadap 

kecepatan 

0 Tidak ada kegiatan 0 

50 Sangat lamban, malas, tidak memiliki 

keahlian, tidak termotivasi 

2 

75 Tidak cepat, kemampuan rata-rata, tidak 

tertarik 

3 

100 

(standart) 

Cepat, kemampuan yang terkualifikasi, 

termotivasi, terlihat profesional 

4 

125 Sangat cepat, bekerja dengan cekatan 

dan gerakan dan efisien . 

5 

150 Sangat cepat, sangat berusaha dan 

berkonsentrasi, berkemampuan tinggi. 

6 
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 Secara umum basic time merupakan ukuran waktu normal yang dibutuhkan oleh 

tukang yang berkualifikasi untuk menyelesaikan suatu operasi konstruksi . 

Santoso dan Chandra (2006) mengatakan, basic time merupakan waktu yang 

dibutuhkan seorang tenaga kerja dalam melakukan jenis pekerjaan tertentu dan 

bekerja dengan rating standar/rata-rata/normal (100). Untuk mendapatkan basic 

time bisa diperoleh dengan rumus dibawah ini : 

𝐵𝑎𝑠𝑖𝑐 𝑇𝑖𝑚𝑒 = 𝑂𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒𝑑 𝑡𝑖𝑚𝑒 𝑥
𝑂𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒𝑑 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔 

𝑆𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔
 

 Observed time       = waktu yang diperoleh pada saat observasi lapangan. 

 Observed rating    = bobot yang diperoleh dari tahap menentukan rate  

                                      (dengan menggunakan tabel 2.1) 

 Standard rating    = adalah bobot standar yang diberikan untuk suatu     

                  pekerjaan(diberi bobot 100) 

 

3. Penyesuaian (Relaxation Allowance) 

Relaxation allowances bertujuan untuk mencegah ketidak-akuratan nilai 

standard time yang disebabkan faktor yang tidak pasti waktunya seperti waktu 

menganggur, waktu menunggu, lamanya waktu yang dibutuhkan oleh seorang 

pekerja untuk relaksasi atau melakukan peregangan, dan lainnya. Kelonggaran 

harus ada untuk relaksasi karena tidak ada seorangpun  yang dapat diharapakan 

bekerja tanpa pemulihan dari rasa lelah. Relaxation allowances ada dua yaitu 

relaksasi pasti dan relaksasi tidak pasti. Relaksasi pasti adalah untuk kebutuhan 

personal dan kelelahan normal dan dianggap sebagai kebutuhan minimum. 

Relaksasi tidak pasti yaitu kelonggaran diberikan untuk memulihkan pekerja dari 

efek fisiologis dan psikologis melaksanakan pekerjaan. Pada buku Improving Site 

Productivity in the Construction Industry, Alan Heap, 1987 terdapat tabelpengaruh 

relaksasi terhadap basic time: 
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Tabel 2.2 Pengaruh relaksasi terhadap basic time 

 (Sumber :Surabaya, Malamassam Leonart (2015) 

 

4. Kelonggaran (Contigency Allowance) 

Contigency allowance (waktu kelonggaran), merupakan waktu yang 

disediakan untuk bermacam-macam aktivitas tambahan proyek yang terjadi tidak 

terduga dan tidakdapat diprediksi, misal hal tidak terduga tersebut antara lain: 

Kondisi/Penyebab Deskripsi Persentase 

Basic Time 

 

Standar 
 Kebutuhan pribadi (toilet, minum,  

cuci tangan, dsb) dan kelelahan 

normal 

8 

 

 

Posisi kerja 

 berdiri 2 

 posisi cukup sulit 2 - 7 

 posisi sangat sulit (berbaring, tangan 

menjangkau    maksimum, dsb) 

 

2 - 7 

 

Konsentrasi 
 perhatian biasa, melihat gambar-

gambar 

0 - 5 

 perhatian ekstra, penjelasan yang 

rumit dan panjang 

 0 - 8 

 

 

 

 

Lingkungan 

 pencahayaan: cukup sampai       

remang – remang 

0 - 5 

 ventilasi : cukup sampai berdebu lalu 

kondisi ekstrem / sangat berdebu 

0 - 10 

 kebisingan : tenang sampai 

bising 

0 - 5 

 panas : sejuk sampai 35 derajat 

celcius kelembaban  95% 0 - 70 

0 - 70 

 

Tenaga yang 

digunakan 

 ringan: beban sampai 5 kg 1 

 sedang : beban sampai 20 kg 1 - 10 

 berat    : beban sampai 40 kg 10 - 30 

 sangat berat : beban sampai    50kg 30 - 50 

Monoton /  

Kebosanan 
 Secara mental 0 - 4 

  Secara fisik 0 - 5 
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𝑆T = BT + (BT𝑥(𝑟𝑒𝑙𝑎𝑥𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑎𝑙𝑙𝑜𝑤𝑎𝑛𝑐𝑒𝑠 + 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑔𝑒𝑛𝑐𝑦 𝑎𝑙𝑙𝑜𝑤𝑎𝑛𝑐𝑒𝑠) 

 

 penyesuaian dan perawatan alat-alat (seperti peralatan perlu diasah)  

 waktu tunggu yang diakibatkan oleh subkontraktor, kerusakan mesin, 

mengambil alat di gudang , kekurangan material. 

 penggalian terhalang batu besar, hal yang tidak diinginkan terjadi 

dilapangan seperti jenis tanah yang buruk, angin kencang, dan cuaca 

buruk. 

Menurut Trisiany dan Halim (2006) contigency allowance akibat hal tak terduga 

pada proyek konstruksi biasanya cukup dengan nilai 5%.  

5. Standard time  

Standard time  adalah ukuran waktu yang dijadikan sebagai pedoman durasi 

pekerjaan suatu operasi konstruksi yang nilainya berbeda dari masing-masing 

proyek karena adanya perbedaan kondisi lapangan, kondisi manajemen, dan 

kemampuan tenaga kerja. Dalam menentukan standard time juga harus 

diperhitungkan tentang relaxation allowance ( waktu relaksasi ) dan contingency ( 

waktu kontigensi ). Untuk menghitung standard time digunakan rumus : 

 

  

Keterangan : ST = Standard Time (menit) 

           BT = Basic Time (menit) 

Dalam perhitungan standard time, basic time  dijumlahkan dengan  total allowance. 

Total allowance merupakan hasil jumlah total dari relaxation allowance (waktu 

relaksasi) dan contingency (waktu kontigensi)  yang kemudian di kalikan dengan 

basic time untuk mengetahui faktor allowance yang terjadi dalam satu kali siklus 

atau pengamatan. Sehingga di ketahui nilai faktor allowance yang terjadi dalam 

waktu satu kali siklus pengamatan. Setelah itu standard time bisa didapat dengan 

menjumlahkan basic time dan total allowances.  

 

2.7  Pengertian Beton Bertulang 

Berdasarkan SNI 03-2847-2002 pasal 3.12, beton merupakan campuran 

antara semen portland /semen hidraulik yang lain, agregat halus, agregat kasar, dan 
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air dengan atau tanpa bahan tambahan yang membentuk masa padat. Yang 

dimaksud agregat adalah material bangunan yang berjenis granular, di mana contoh 

agregat halus misalnya pasir dan contoh agregat kasar yaitu kerikil. Sedangkan 

pasal 3.13, beton bertulang adalah beton yang ditulangi dengan luas dan jumlah 

tulangan yang tidak kurang dari nilai minimum, yang di syaratkan dengan atau 

tanpa prategang dan direncanakan berdasarkan asumsi bahwa kedua material 

bekerja bersama – sama dalam menahan gaya yang bekerja. 

Beton mempunyai karakteristik yang mendasar yakni kuat terhadap beban 

tekan namun lemah terhadap beban tarik. Beton bisa diklasifikasikan menjadi 3 

macam menurut volumenya. Di antaranya yaitu beton biasa, beton ringan, dan 

beton penyekat panas. Kualitas suatu beton bisa dikatakan bagus apabila sanggup 

memenuhi perencanaan kekuatan, campurannya memiliki mibilitas tertentu, serta 

campurannya juga tidak boleh mengalami segregasi atau pemisahan selama proses 

pengecoran dilakukan.  

Faktor-faktor yang menentukan mutu beton meliputi: kualitas semen (PC), 

proporsi semen dalam campuran beton, kekuatan dan kebersihan agregat, ikatan/ 

adesi anatara pasta, semen dan agregat, pencampuran yang cukup dari bahan-bahan 

pembentuk beton, pemadatan beton dan perwatan. 

Beton dalam keadaan mengeras akan sangat keras bagaikan batu dengan 

kekuatan tinggi. tapi dalam keadaan segar beton seperti bubur sehingga mudah 

dibentuk sesuai keinginan. beton juga sangat tahan terhadap serangan api juga 

sangat tahan terhadap serangan korosi. Secara umum kelebihan beton adalah : dapat 

dibentuk sesuai keinginan, mampu memikul beban tekan yang berat, tahan terhadap 

temperatur tinggi, biaya pemeliharaan rendah / kecil.  

Selain kelebihan, beton juga memiliki kekurangan yaitu secara umum 

meliputi: bentuk yang sudah dibuat sulit untuk diubah, pelaksanaa pekerjaan 

memerlukan ketelitian yang tinggi, berat, daya pantul suara besar membutuhkan 

cetakan sebagai alat pembentuk, tidak memiliki kekuatan tarik, setelah dicampur 

beton segera mengeras, beton yang mengeras sebelum pengecoran tidak bisa di daur 

ulang. Struktur beton bertulang terdiri dari balok beton, kolom beton, dan plat 

beton. Berikut penjabaran dari bagian – bagian struktur beton bertulang : 
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2.7.1  Kolom 

 Kolom merupakan  batang tekan vertikal dari rangka struktur yang memikul 

beban dari balok. Kolom merupakan suatu elemen struktur tekan yang memegang 

peranan penting dari suatu bangunan, sehingga keruntuhan pada suatu kolom 

merupakan lokasi kritis yang dapat menyebabkan runtuhnya (collapse) lantai yang 

bersangkutan dan juga runtuh total (total collapse) seluruh struktur (Sudarmoko, 

1996). Berdasar SNI 03-2847-2002 pasal 3.25 kolom merupakan komponen 

struktur dengan rasio tinggi terhadap dimensi lateral terkecil melebihi 3 yang 

digunakanterutama untuk mendukung beban aksial tekan. 

 SK SNI T-15-1991-03 mendefinisikan kolom adalah komponen struktur 

bangunan yang tugas utamanya menyangga beban aksial tekan vertikal dengan 

bagian tinggi yang tidak ditopang paling tidak tiga kali dimensi lateral terkecil. 

Fungsi kolom adalah sebagai penerus beban seluruh bangunan ke pondasi. Bila 

diumpamakan, kolom itu seperti rangka tubuh manusia yang memastikan sebuah 

bangunan berdiri. Kolom termasuk struktur utama untuk meneruskan berat 

bangunan dan beban lain seperti beban hidup (manusia dan barang-barang), serta 

beban hembusan angin. Kolom berfungsi sangat penting, agar bangunan tidak 

mudah roboh. Beban sebuah bangunan dimulai dari atap. Beban atap akan 

meneruskan beban yang diterimanya ke kolom. Seluruh beban yang diterima kolom 

didistribusikan ke permukaan tanah di bawahnya. 

Struktur dalam kolom dibuat dari besi dan beton. Keduanya merupakan 

gabungan antara material yang tahan tarikan dan tekanan. Besi adalah material yang 

tahan tarikan, sedangkan beton adalah material yang tahan tekanan. Gabungan 

kedua material ini dalam struktur beton memungkinkan kolom atau bagian 

struktural lain seperti sloof dan balok bisa menahan gaya tekan dan gaya tarik pada 

bangunan . 

Menurut Wang (1986) dan Ferguson (1986) jenis-jenis kolom ada tiga, yaitu: 

Kolom ikat (tie column), Kolom spiral (spiral column), Kolom komposit 

(composite column).  

Dalam buku struktur beton bertulang (Istimawan Dipohusodo, 1994), ada tiga 

jenis kolom beton bertulang yaitu : 

http://www.mediaproyek.com/
http://www.mediaproyek.com/
http://www.mediaproyek.com/
http://www.mediaproyek.com/
http://www.mediaproyek.com/
http://www.mediaproyek.com/
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 Kolom menggunakan pengikat sengkang lateral. Kolom ini merupakan kolom 

beton yang ditulangi dengan batang tulangan pokok memanjang, yang pada jarak 

spasi tertentu diikat dengan pengikat sengkang ke arah lateral. Tulangan ini 

berfungsi untuk memegang tulangan pokok memanjang agar tetap kokoh pada 

tempatnya. 

 Kolom menggunakan pengikat spiral. Bentuknya sama dengan yang pertama 

hanya saja sebagai pengikat tulangan pokok memanjang adalah tulangan spiral 

yang dililitkan keliling membentuk heliks menerus di sepanjang kolom. Fungsi 

dari tulangan spiral adalah memberi kemampuan kolom untuk menyerap 

deformasi cukup besar sebelum runtuh, sehingga mampu mencegah terjadinya 

kehancuran seluruh struktur sebelum proses redistribusi momen dan tegangan 

terwujud. 

 Struktur kolom komposit, merupakan komponen struktur tekan yang diperkuat 

pada arah memanjang dengan gelagar baja profil atau pipa, dengan atau tanpa 

diberi batang tulangan pokok memanjang.  

 

2.7.2  Balok 

 Balok merupakan salah satu pekerjaan beton bertulang. Balok merupakan 

bagian struktur yang digunakan sebagai dudukan lantai dan pengikat kolom lantai 

atas. Fungsinya adalah sebagai rangka penguat horizontal bangunan akan beban-

beban. Apabila suatu gelagar balok bentangan sederhana menahan beban yang 

mengakibatkan timbulnya momen lentur akan terjadi deformasi (regangan) lentur 

di dalam balok tersebut. Regangan-regangan balok tersebut mengakibatkan 

timbulnya tegangan yang harus ditahan oleh balok, tegangan tekan di sebelah atas 

dan tegangan tarik dibagian bawah. Agar stabilitas terjamin, batang balok sebagai 

bagian dari sistem yang menahan lentur harus kuat untuk menahan tegangan tekan 

dan tarik tersebut karena tegangan baja dipasang di daerah tegangan tarik bekerja, 

di dekat serat terbawah, maka secara teoritis balok disebut sebagai bertulangan baja 

tarik saja (Dipohusodo,1996). Untuk menjadi penyaluran gaya yang baik di dalam 

balok, maka di daerah momen lapangan dan momen tumpuan maksimum 

http://www.mediaproyek.com/
http://www.mediaproyek.com/
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dianjurkan supaya antara batang tulangan utama tidak melebihi 150 mm. Bila 

momen di suatu tempat menurun, jarak batas ini dapat digandakan menjadi 300 

mm. Oleh karena itu, dalam sebuah penampang balok persegi setidaknya harus 

terdapat empat batang tulangan dipasang pada tiap sudut penampang, batang-

batang disudut ini dan yang membentang sepanjang balok dilingkari oleh sekang-

sekang. Agar mendapatkan kekakuan secukupnya bagi sengkang tulangan 

dianjurkan agar menggunakan batang-batang yang diameternya tidak kurang dari 6 

mm. Persyaratan balok menurut  PBBI 1971.N.I - 2 hal. 91  sebagai berikut :  

 Lebar badan balok tidak boleh diambil kurang dari 1/50 kali bentang bersih. 

Tinggi balok harus dipilih sedemikian rupa hingga dengan lebar badan yang 

dipilih. 

 Untuk semua jenis baja tulangan, diameter (diameter pengenal) batang tulangan 

untuk balok tidak boleh diambil kurang dari 12 mm. Sedapat mungkin harus 

dihindarkan pemasangan tulangan balok dalam lebih dari 2 lapis, kecuali pada 

keadaan-keadaan khusus. 

 Tulangan tarik harus disebar merata didaerah tarik maksimum dari penampang. 

 Pada balok-balok yang lebih tinggi dari 90 cm pada bidang-bidang sampingnya 

harus dipasang tulangan samping dengan luas minimum 10% dari luas tulangan 

tarik pokok. Diameter batang tulangan tersebut tidak boleh diambil kurang dari 

8 mm pada jenis baja lunak dan  6 mm pada jenis baja keras. 

 Pada balok senantiasa harus dipasang sengkang. Jarak sengkang tidak boleh 

diambil lebih dari 30 cm, sedangkan dibagian balok sengkang-sengkang bekerja 

sebagai tulangan geser. Atau jarak sengkang tersebut tidak boleh diambil lebih 

dari 2/3 dari tinggi balok. Diameter batang sengkang tidak boleh diambil kurang 

dari 6 mm pada jenis baja lunak dan 5 mm pada jenis baja keras. 

 

Terdapat klasifikasi  beberapa jenis balok antara lain : 

 Balok sederhana bertumpu pada kolom diujung-ujungnya, dengan satu   ujung 

bebas berotasi dan tidak memiliki momen tahan. Seperti struktur statis lainnya, 
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nilai dari semua reaksi,pergeseran dan momen untuk balok sederhana adalah 

tidak tergantung bentuk penampang dan materialnya. 

 Kantilever adalah balok yang diproyeksikan atau struktur kaku lainnya didukung 

hanya pada satu ujung tetap 

 Balok teritisan adalah balok sederhana yang memanjang melewati salah satu 

kolom tumpuannya. 

 Balok dengan ujung-ujung tetap ( dikaitkan kuat ) menahan translasi dan rotasi 

 Bentangan tersuspensi adalah balok sederhana yang ditopang oleh teristisan dari 

dua bentang dengan konstruksi sambungan pin pada momen nol. 

 Balok kontinu memanjang secara menerus melewati lebih dari dua kolom 

tumpuan untuk menghasilkan kekakuan yang lebih besar dan momen yang lebih 

kecil dari serangkaian balok tidak menerus dengan panjang dan beban yang 

sama. 

 

2.7.3  Plat  

 Plat beton bertulang yaitu struktur tipis yang dibuat dari beton bertulang 

dengan bidang yang arahnya horizontal, dan beban yang bekerja tegak lurus pada 

apabila struktur tersebut.Ketebalan bidang plat ini relatif sangat kecil apabila 

dibandingkan dengan bentang panjang/lebar bidangnya.Plat beton ini sangat kaku 

dan arahnya horisontal, sehingga pada bangunan gedung, plat ini berfungsi sebagai 

diafragma/unsur pengaku horizontal yang sangat bermanfaat untuk mendukung 

ketegaran balok portal. Plat beton bertulang banyak digunakan pada bangunan sipil, 

baik sebagai lantai bangunan, lantai atap dari suatu gedung, lantai jembatan maupun 

lantai pada dermaga. Beban yang bekerja pada plat umumnya diperhitungkan 

terhadap beban gravitasi (beban mati dan/atau beban hidup). Beban tersebut 

mengakibatkan terjadi momen lentur (seperti pada kasus balok). Untuk 

merencanakan plat beton bertulang yang perlu dipertimbangkan tidak hanya 

pembebanan saja, tetapi juga jenis perletakan dan jenis penghubung di tempat 

tumpuan. Kekakuan hubungan antara plat dan tumpuan akan menentukan besar 

momen lentur yang terjadi pada plat. 
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2.8  Pekerjaan Beton Bertulang  

2.8.1  Pekerjaan Penulangan 

 Pekerjaan penulangan merupakan bagian dari pekerjaan struktur. Pekerjaan 

penulangan memiliki peranan penting dari aspek kualitas pelaksanaan, mengingat 

fungsi besi tulangan yang sangat penting dalam kekuatan struktur gedung. 

Pekerjaan penulangan yangdi maksud dalam hal ini adalah pekerjaan pada 

pembuatan struktur beton bertulang. Beton bertulang merupakan beton yang 

ditulangi dengan luas dan jumlah tulangan yang tidak kurang dari nilai minum yang 

disyaratkan dengan atau tanpa prategang dan direncanakan berdasar asumsi bahwa 

beton bertulang dapat bekerja menahan beban. Pada pekerjaan penulangan ada tiga 

pokok pembahasan yaitu meliputi pekerjaan penulangan balok, pekrjaan 

penulangan kolom, dan pekerjaan penulangan plat. Dari tiga pokok bahasan 

tersebut tujuannya untuk mencari nilai produktivitas dari masing – masing 

pekerjaan penulangan balok, penulangan kolom, maupun penulangan  plat. 

 

2.8.2  Pekerjaan Bekisting 

Bekisting adalah suatu kostruksi pemdukung pada pekerjaan konstruksi beton 

dan terbuat daribahan kayu, alumunium, dan sebagainya. Berbagai material dapat 

digunakan namun pemilihan jenis material juga harus mempertimbangkan dari segi 

teknis dan nilai ekonomisnya.Bekisting memiliki fungsi dan manfaat sebagai 

berikut: 

a. Menahan beban beton sementara, pada saat pengecoran 

b. Membentuk beton sesuai dengan keinginan  

c. Mepermudah pekerjaan dalam struktur bangunan 

d. Memikul dengan aman beban yang ditimbulkan oleh spesi beton, serta beban 

luar lainnya yang menyebabkan perubahan bentuk pada beton. Namun 

perubahan ini tidak melampui batas toleransi yang ditetapkan 

e. Bekisting harus dapat dengan mudah dipasang, dilepas, dan dipindahkan.  

 

Menurut Stephens (1985), bekisting adalah cetakan sementara yang 

digunakan untuk menahan beton selama beton dituang dan dibentuk sesuai dengan 
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bentuk yang diinginkan. Dikarenakan berfungsi sebagai cetakan sementara, 

bekisting akan dilepas atau dibongkar apabila beton sudah mengering sehingga 

mencapai kekuatan cukup.  

Menurut Blake (1975), terdapat beberapa aspek yang harus diperhatikan pada 

pemakain bekisting dalam suatu pekerjaan konstruksi beton.Berikut aspek tersebut 

meliputi: Aspek pertama adalah kualitas bekisting yanng akan digunakan harus 

tepat dan layak serta sesuai dengan bentuk pekerjaan struktur yang akan dikerjakan. 

Permukaan bekisting yang akan digunakan harus rata sehingga hasil permukaan 

beton baik.Aspek kedua adalah keamanan bagi pekerja konstrksi tersebut, maka 

bekisting harus cukup kuat menahan beton agar beton tidak runtuh dan 

mendatangkan bahya bagi pekerja.Aspek ketiga adalah biaya pemakaian bekisting  

yang harus direncanakan seekonomis mungkin. Dari sisi bahan dan cara 

pengerjaannya, ada beberapa persyaratan bekisting yaitu: 

 Bahan yang digunakan harus keras dan kuat menahan beban kesamping dan 

beban dari atas.  

 Bahan yang digunakan harus seefisien mungkin. 

 Bahan yang digunakan aman bagi pekerja (tukang) dan mudah pengerjaannya  

 Bahan yang digunakan diperlukan yang digunakan diperalukan waktu yang tidak 

terlalu lama sehingga dapat menghemat biaya tenaga kerja. 

 Sistem pengerjaannya harus menggunakan tenaga ahli profesionalagar 

menghasilkan jenis pekerjaan yang berkualitas baik. 

 Mudah dibuka dan tidak lengket 

 Kedap air dan tidak mudah bocor 

 Bahan yang digunakan untuk pembuatan bekisting harus presisi 

Jenis bekisting secara umum dibedakan menjadi dua yaitu bekisting 

konvensional(tradisional) dan bekisting knock down (modern). Berikut penjabaran 

jenis –jenis bekisting :   

1. Bekisting Konvensional 

Bekisting konvensional dibuat dari kayu dan triplek (pollywood).Bekisting 

ini sangat mudah untuk diproduksi tetapi memakan waktu untuk struktur yang lebih 

besar, dan triplek yang digunakan  memiliki umur yang relatif singkat. Penggunaan 
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kayu biasanya terbagi dalam sistem penyangga (perancah), rehel, penyangga 

volume balok, klem. Bekisting konvensional biasa digunakan untuk proyek rumah 

tinggal dan ruko atau bangunan tipe menengah. Bekisting konvensional pada 

umumnya hanya dipakai untuk satu kali pekerjaan, namun jika material kayu masi 

memungkinkan untuk dipakai, maka dapat digunakan kembali untuk bekisting pada 

elemen struktur yang lain. Kekurangan bekisting konvensional meliputi: material 

kayu tidak awet untuk dipakai berulang–ulang kali, waktu untuk pasang dan 

bongkar bekisting menjadi lebih lama, banyak menghasilkan sanpah kayu dan paku. 

2. Bekisting Knock Dwon (Bekisting Modern) 

  Bekisting knock down dalam pengerjaannya memilki keunggulan dibanding 

bekisting konvensional. Bekisting knock down terbuat dari baja dan besi 

hollowyang kuat. Penggunaan bekisting ini lebih kuat, presisi, dan tahan lama 

sehingga dapat digunakan berulang-ulang. Kekurangan dari bekisting ini yaitu 

memerlukan biaya cukup mahal sehingga disarankan untuk penggunaan pada 

proyek skala besar, sulit didapat, dan membutuhkan keahlian serta peraltan berat. 

Sedangkan keunggulan dari bekisting knock down yaitu: mudah dipasang dan 

ringan, dapt dipakai berulang kali, kualitas pengecoran baik dengan siklus 

pembongkaran yang cepat, dapat digunakan pada konstruksi beton yang besar. 

 

2.8.3  Pekerjaan Pengecoran 

     Pekerjaan pengecoran adalah pekerjaan penuangan beton segar ke dalam 

cetakan suatu elemen struktur yang telah dipasangi besi tulangan. Sebelum 

pekerjaan pengecoran dilakukan, harus dilakukan inspeksi pekerjaan untuk 

memastikan bekisting dan tulangan telah terpasang sesuai rencana.Pekerjaan 

pengecoran biasanya dilakukan pada malam hari, untuk menghindari kemacetan 

saat pengangkutan beton ready mix dari batching plant ke lokasi proyek. Untuk 

memastikan kualitas beton , maka saat mixer datang dilakukan pengecekan nilai 

slump. Nilai slump harus sesuai yang tertera pada spesifikasi teknis dengan 

toleransi yang diizinkan. Apabila nilai slump test lebih besar, maka dikhawatirkan 

akan terjadi segresi. Namun apabila nilai slump test lebih kecil, maka beton terlalu 

kering sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan crack.  
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2.9.  Indeks Lapangan SNI 2008 Dan Indeks Lapangan  

Untuk mengetahui indeks lapangan pekerja pada proyek  dan dapat digunakan 

menjadi acuan.  Pengamatan ini menggunakan literatur berupa SNI 2008 Tata Cara 

Perhitungan Gedung dan Perumahan Badan Standarisasi Nasional. SNI 2008 adalah 

Standar Nasional Indonesia tentang tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan 

untuk konstruksi bangunan yang merupakan revisi dari SNI 03-2835-2002. SNI 

2008 berisi indeks material bangunan dan indeks tenaga kerja yang umum 

digunakan di proyek-proyek yang ada di Indonesia. Didalam SNI 2008, jam kerja 

efektif untuk tenaga kerja diperhitungkan sebesar 5 jam dalam satu hari. Indeks 

lapangan didapat dengan cara mengambil data-data aktual yang ada di lapangan. 

Data-data yang diambil berupa volume pekerjaan, waktu yang diperlukan berupa 

standard time hasil dari perhitungan time study , dan jumlah tenaga kerja yang 

digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Rumus yang digunakan 

mencari indeks lapangan/ koefisien man hour dan koefisien man day  seperti rumus: 

 

Koefisien Man Hour = 
Jumlah Tenaga Kerja x Standard Time

Volume Pekerjaaan
 

 

Koefisien Man Day =
Koefisien Man Hour

Jumlah jam kerja dalam 1 hari(8 jam)
 

 

     (Jember, Purwati,F.K.,2018) 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1   Kesimpulan 

        Berdasarkan dari penelitian, perhitungan, dan analisa yang telah dilakukan, 

dapat diketahui nilai produktivitas  dan faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya 

nilai produktivitas pekerjaan struktur beton bertulang pada pekerjaan bekisting, 

penulangan,dan pengecoran. Berikut kesimpulan yang dapat disimpulkan oleh 

penulis :  

1. Nilai rata-rata produktivitas pekerja untuk setiap pekerjaan struktur beton 

bertulang  : 

a) Produktivitas rata – rata pekerja perorangan pada pekerjaan penulangan : 

  Pekerjaan penulangan kolom = 396,22 kg/orang/hari 

  Pekerjaan penulangan balok = 313,74 kg/orang/hari  

  Pekerjaan penulangan plat = 81,36 kg/orang/hari 

b) Produktivitas rata – rata pekerja perorangan pada pekerjaan bekisting 

   Pekerjaan bekisting kolom = 27,63 m2/orang/hari 

  Pekerjaan bekisting balok = 35,90 m2/orang/hari 

  Pekerjaan bekisting plat = 35.62 m2/orang/hari 

c) Produktivitas rata – rata pekerja perorangan pada pekerjaan bekisting 

  Pekerjaan pengecoran kolom = 44,63 m3/orang/hari 

  Pekerjaan pengecoran balok = 22,73 m3/orang/hari 

   Pekerjaan pengecoran plat = 25,44 m3/orang/hari 

 

2. Dari hasil observasi yang telah dilakukan dan analisis data, dapat disimpulkan 

faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya nilai produktivitas pekerjaan 

struktur beton bertulang meliputi : 

a) Faktor - faktor yang mempengaruhi pekejaan penulangan yaitu faktor 

 jumlah pekerja pada pekerjaan pemasangan tulangan kolom lebih optimal 

atau lebih besar nilai produktivitas nya jika dikerjakan dengan jumlah 
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pekerja yang tidak terlalu banyak baik secara kelompok maupun 

perorangan. Faktor pengadaan barang dan letak material yang jauh dari 

tempat pengerjaan di lapangan dapat menjadi faktor penghambat nilai 

produktivitas pekerjaan penulangan balok berada dibawah rata – rata . 

Faktor cuaca berupa perubahan suhu, faktor % relaxation allowances 

tenaga yang dibutuhkan yang dibutuhkan berpengaruh langsung pada 

perhitungan standard time yang mempengaruhi perbedaan nilai 

produktivitas pada pekerjaan penulangan kolom, balok, dan plat

b) Faktor pengadaan barang, letak material yang jauh dari tempat pengerjaan 

dilapangan dapat menjadi faktor penghambat produktivitas pekerjaan 

bekisting kolom. Faktor ouput kuantitas pekerjaan dan standard time atau 

durasi waktu pekerjaan mempengaruhi produktivitas pekerjaan bekisting 

balok. Faktor pengalaman ketrampilan pekerja, faktor pengalaman 

ketrampilan pekerja, faktor % relaxation allowances tenaga yang 

dibutuhkan dan faktor cuaca berupa suhu dimana udara pada pagi yang 

lebih sejuk dibanding siang hari juga merupakan faktor yang 

mempengaruhi besar kecilnya standard time dan nilai produktivitas 

pekerja. 

c) Pekerjaan pengecoran tanpa dilakukan vibrating menhasilkan 

produktivitas tinggi. Faktor alat yang digunakan pada pengecoran berupa 

alat vibrator pada aktivitas vibrating serta adanya faktor relaxation 

allowances yang dibutuhkan menyebabkan besarnya nilai standard time. 

Sehingga mengakibatkan menurunnya produktivitas pekerjaan 

pengecoran kolom. Produktivitas pekerjaan pengecoran balok dan plat 

lebih optimal jika dikerjakan secara berkelompok namun dengan jumlah 

pekerja yang tidak terlalu banyak. Sehingga faktor jumlah pekerja 

mempengaruhi produktivitas pekerja. 
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3. Perbandingan indeks lapangan dan indeks SNI 2008 pada pekerja pekerjaan 

beton bertulang:  

 

 

a) Untuk pekerjaan 10 kg penulangan dapat disimpulkan bahwa indeks pekerjaan 

penulangan kolom (0.03) dan balok (0.02) lebih kecil dibandingkan dengan 

indeks SNI (0.07) sedangkan penulangan plat (0.08) memiliki indeks lapangan 

yang lebih besar dibanding SNI. Hal ini menunjukkan bahwa produktivitas 

aktual pekerjaan penulangan kolom dan balok lebih baik dibandingkan dengan 

plat sehingga mengakibatkan indeks tenaga kerja yang mengecil. Hal ini bisa 

dipengruhi oleh faktor jumlah pekerja, keahlian yang dimiliki oleh tukang 

tukang atau adanya faktor jarak material ke tempat lokasi pengerjaan 

penulangan. 

b) Untuk setiap 1 m2  pada pekerjaan bekisting indeks lapangan sebesar 3,52 untuk 

kolom dengan material bekisting dari panel baja,  2,72 untuk balok dengan 

material triplek , dan 2,72 untuk plat dengan material triplek. Pada SNI tahun 

2008 indeks pekerja bekisting adalah 0.33 dengan material dari kayu. Indeks 

lapangan pekerjaan bekisting berbeda jauh dengan indeks SNI. Dapat 

disimpulkan perbedaan signifikan indeks lapangan pekerjaan bekisting dan 

indeks SNI pekerjaan bekisting dikarenakan adanya perbedaan jenis material. 

Untuk di lapangan pada proyek pembangunan gedung DKK dan gedung parkir 

Pandanaran bekisting panel baja pada kolom sehingga indeks lapangan tinggi,  

No Indeks SNI 2008 Indeks Lapangan Satuan

Kolom 0,07 0,03 OH

Balok 0,07 0,02 OH

Plat 0,07 0,12 OH

Kolom 0,33 3,52 OH

Balok 0,33 2,72 OH

Plat 0,33 2,72 OH

Kolom 7,05 3,02 OH

Balok 6,35 3,90 OH
Plat 5,3 3,85 OH

Perbandingan Koefiesien Indeks tenaga pekerja

antara Indeks Lapangan dengan Indeks SNI 2008 

Jenis Pekerjaan

Pekerjaan

 penulangan setiap 

10 kg

1

Pekerjaan Bekisting

 setiap 1 m22

3
Pekerjaan pengecoran 

setiap 1 m3
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untuk balok dan plat menggunakan bekisting dari triplek dan sedangkan di dalam 

SNI digunakan bekisting dari kayu.  

c) Untuk setiap 1 m3 pekerjaan pengecoran pada indeks lapangan 3,02 untuk 

kolom, 3,90 untuk kolom, 6,42 untuk plat. Sedangkan pada SNI indeks pekerja 

7,05 kolom,  6,35 untuk balok, 5,3 untuk plat. Dapat diambil kesimpulan indeks 

lapangan memiliki produktivitas yang lebih baik sehingga menghasilkan indeks 

lapangan yang lebih kecil dibanding indeks SNI pada pekerjaan pengecoran 

kolom dan balok. Sedangkan pada pekerjaan pengecoran plat nilai indeks 

lapangan lebih besar dari indeks SNI hal tersebut dikarekan adanya output 

pekerjaan pengecoran yang kecil. Perbedaan nilai indeks lapangan   dipengaruhi 

banyak faktor seperti peralatan yang digunakan, keterdiaan material dan jarak 

material dengan lokasi pengecoran dapat menjadi faktor yang membuat 

produktivitas bisa berbeda. 

 

5.2 Saran 

    Berdasarkan analisa yang telah dilakukan terdapat beberapa hal yang perlu 

diperhatikan dalam melakukan penelitian tentang analisa produktivitas pekerja 

dengan metode time study, antara lain : 

1) Metode time study yang digunakan mempunyai keterbatasan perlu penggunaan 

metode lain agar bisa mengetahui untuk menghitung produktivitas pekerja  

2) Sebaiknya dilakukan simulasi pencatatan observe time terlebih dahulu,  Sebelum 

melakukan pelaksanaan pengamatan, agar pada saat pengamatan tidak terjadi 

kekeliruan pencatatan observe time setiap aktivitas pekerjaan. 

3) Pengamatan sebaiknya dilakukan oleh lebih dari satu orang, atau pengamatan 

dilakukan dengan waktu yang lebih lama, sehingga data yang diperoleh bisa 

lebih banyak, dan dapat memberi hasil analisa yang lebih akurat. 

4) Untuk mencari nilai produktivitas dan indeks lapangan bisa menggunakan 

metode dan referensi lain 
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