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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1.   Proyek 

Proyek merupakan suatu kegiatan dimana bersifat sementara, yang 

memiliki awal dan akhir dari kegiatan dan bersifat unik untuk menghasilkan suatu 

produk yang sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Menurut Iman 

Soeharto, (1995): proyek mempunyai ciri pokok sebagai berikut: 

1. Memiliki tujuan untuk menghasilkan lingkup berupa produk akhir atau hasil 

kerja akhir. 

2. Ditentukan jadwal, biaya dan kriteria mutu dalam proses mewujudkan 

lingkup diatas.  

3. Bersifat sementara. 

4. Tidak berulang-ulang/ tidak rutin. Kegiatan berubah sepanjang proyek 

berlangsung. 

Proyek memilik tiga karakteristik yang dapat dipandang secara tiga 

dimensi, antara lain : 

1. Bersifat unik 

Proyek dikatakan bersifat unik karena tidak akan ada serangkaian kegiatan 

yang sama persis, dalam arti tidak akan ada kegiatan proyek yang sama, 

namun adanya kegiatan proyek yang sejenis, dan selalu dilakukan oleh 

sebuah grup yang melibatkan pekerja yang berbeda-beda 
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2. Dibutuhkan resources 

Setiap proyek selalu memerlukan sumber daya yang terdiri dari 5M dimana 

5M tersebut berisi manpower (tenaga kerja), material, machine (alat) ,money 

(anggaran), methods (metode kerja). 

3. Organisasi 

Organisasi terdiri dari sejumlah orang yang mempunyai keahlian, 

ketertarikan serta kepribadian yang berbeda-beda. Hal yang paling utama 

yang harus dilakukan dalam suatu organisasi adalah membentuk suatu visi 

dan misi untuk membentuk suatu tujuan yang ditetapkan oleh organisasi 

(Wulfram I. Ervianto; 2002:9). 

Dalam proses mencapai tujuan yang telah ditetapkan, ada tiga batasan 

yang harus diperhatikan, ketiga batasan disebut dengan triple constraint atau tiga 

kendala, dimana ketiga kendala tersebut saling bergantungan pada yang lain. 

Ketiga kendala (triple constraint) yaitu : 

a. Jadwal  

Proyek harus diselesaikan sesuai dengan kurun waktu yang telah 

ditentukan. Bila hasil akhir adalah produk baru, maka penyerahannya tidak boleh 

melewati batas waktu yang telah ditentukan. 

b. Anggaran  

Proyek harus dikerjakan dengan biaya yang sesuai atau tidak melebihi 

anggaran. Untuk proyek yang melibatkan dana dalam jumlah besar dan jadwal 

pengerjaan bertahun-tahun, anggarannya tidak hanya ditentukan dalam total 

proyek, tetapi dipecah atas komponen-komponennya atau perperiode tertentu 
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yang jumlahnya disesuaikan dengan keperluan. Dengan demikian, penyelesaian 

bagian-bagian proyek harus memenuhi sasaran anggaran perperiode. 

c. Mutu 

Produk atau hasil kegiatan harus memenuhi dipersyaratkan, berarti 

mampu memenuhi tugas yang dimaksudkan atau sering disebut sebagai fit for the 

intend. 

 

Gambar 2.1 Hubungan Triple constraint (Sumber : Iman Soeharto, 1995) 

Ketiga konten tersebut bersifat tarik-menarik, artinya, jika untuk 

memenuhi spesifikasi dan kualitas yang sesuai dengan standar kita harus 

meningkatkan mutu, namun hal ini pastinya memerlukan biaya yang tinggi. 

Sebaliknya jika ingin menekan pada biaya, maka harus berkompromi dengan 

jadwal dan mutu. 

Dari segi teknis, ukuran keberhasilan proyek dikaitkan dengan sejauh 

mana ketiga sasaran tersebut dapat dipenuhi. Pada perkembangan selanjutnya 

ditambahkan parameter lingkup sehingga parameter diatas menjadi lingkup, biaya, 

jadwal, dan mutu. 
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2.2. Manajemen Proyek 

Menurut Budi Santoso (2003:3), manajemen proyek adalah suatu 

kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan dan mengendalikan 

sumber daya organisasi perusahaan untuk mencapai tujuan tertentu dalam kurun 

waktu tertentu dengan menggunakan sumber daya tertentu. Manajemen proyek 

menggunakan tenaga kerja untuk ditempatkan pada tugas tertentu dalam suatu 

proyek. 

Dengan adanya manajemen proyek maka tugas, wewenang, dan 

tanggung jawab dari masing-masing pihak yang terlibat dalam proyek baik 

langsung maupun tidak langsung akan terlihat jelas sehingga tidak akan terjadi 

adanya tugas maupun wewenang yang dilaksanakan secara bersamaan 

(overlapping). 

Apabila fungsi dari manajemen proyek dapat dilaksanakan dengan jelas 

dan terstruktur, maka tujuan akhir dari sebuah proyek akan terwujud dengan 

mudah, yaitu: 

1. Tepat biaya sesuai dengan biaya rencana 

2. Tepat waktu 

3. Tepat mutu 

4. Tepat kuantitas 

5. Tidak adanya gejolak sosial dengan masyarakat sekitar 

6. Tercapainya K3 dengan baik 

 

Chrisvian. Analisis Faktor yang Mempengaruhi Mutu Bangunan Kota Batam. 
UIB Repository©2019



9 

 

   Universitas Internasional Batam  

 

Secara umum, manajemen proyek terbagi menjadi 3 jenis pengendalian, 

yaitu : 

2.2.1.  Manajemen Biaya 

Manajemen biaya (project cost management) merupakan pengendalian 

proyek untuk memastikan suatu proyek selesai dengan anggaran yang ditentukan 

(Soemardi; 2007). Untuk memastikan bahwa biaya yang dikeluarkan dalam suatu 

proyek tidak terjadi keborosan, dilakukan pengendalian biaya melalui 

perencanaan sumber daya, karena sumber daya merupakan hal yang paling utama 

yang harus diperhatikan dalam perencanaan biaya dimana harus menentukan 

jumlah sumber daya yang diperlukan baik dalam material, manusia maupun alat 

serta jumlah kuantitasnya untuk melaksanakan proyek tersebut.  

Kemudian akan dilakukan estimasi biaya. Apabila proyek dilakukan 

melalui sebuah kontrak, maka perlu dibedakan antara nilai kontrak dengan 

estimasi biaya. nilai kontrak merupakan keputusan dari segi bisnis di mana 

perkiraan biaya yang didapat dari proses estimasi merupakan salah satu 

pertimbangan dari keputusan yang diambil Sedangkan Estimasi biaya melibatkan 

perhitungan kuantitatif dari biaya-biaya yang muncul untuk menyelesaikan 

proyek. 

Setelah estimasi biaya dilakukan, maka dilaksanakan penganggaran 

biaya, dimana dibuatnya alokasi biaya untuk setiap aktivitas dari keseluruhan 

biaya yang ada pada proses estimasi. Pada akhirnya dilakukan pengendalian biaya 

untuk mengecek apakah biaya actual (actual cost) menyimpang dari perencanaan 
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atau tidak. Jika terjadi penyimpangan, maka harus dilakukan dokumentasi dengan 

baik sehingga langkah-langkah perbaikan dapat dilaksanakan. 

2.2.2.  Manajemen Waktu 

Manajemen waktu pada suatu proyek (project time management) adalah 

semua proses yang dibutuhkan dalam upaya untuk memastikan waktu 

penyelesaian proyek (PMI 2000). Ada lima proses utama dalam manajemen 

waktu proyek, yaitu: 

1. Pendefinisian aktivitas  

2. Urutan aktivitas 

3. Estimasi durasi aktivitas 

4. Pengembangan jadwal 

5. Pengendalian jadwal 

2.2.3. Manajemen Mutu 

Manajemen Mutu (Project Quality Management) adalah kegiatan 

terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi dalam hal mutu. 

Menurut kajian Rivelino dan Soekiman (2016) tentang konstruksi dan manajemen 

mutu, peran sistem dalam manajemen mutu memiliki serangkaian kegiatan seperti 

menentukan spesifikasi material yang sesuai, membuat perencanaan dan 

melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan agar mencapai sasaran. 

Kebijakan mutu tersebut dapat ditentukan berdasarkan empat jenis kegiatan dalam 

manajemen mutu, antara lain :  

 

 

Chrisvian. Analisis Faktor yang Mempengaruhi Mutu Bangunan Kota Batam. 
UIB Repository©2019



11 

 

   Universitas Internasional Batam  

 

1.   Quality Plan (Perencanaan Mutu) 

Merupakan kegiatan penetapan sasaran mutu dan merincikan proses 

operasional serta sumber daya untuk memenuhi sasaran mutu. Lingkup 

perencanaan mutu seperti pemilihan material yang tepat, pelatihan mutu 

dan perencanaan proses kerja dan mutu. 

2.   Quality Assurance (Penjaminan Mutu) 

Merupakan kegiatan pemberian keyakinan bahwa persyaratan mutu telah 

terpenuhi. Proyek pemerintah menggunakan dokumen Rencana Mutu 

kontrak sebagai alat penjamin mutu yang digunakan oleh penyedia jasa. 

3.   Quality Control (Pengendalian Mutu) 

Merupakan kegiatan memonitoring, mengurangi permasalahan dan 

penyimpangan yang terdeteksi dalam proses pemenuhan sasaran mutu. 

4.   Quality Improvement (Perbaikan Mutu) 

Kegiatan melakukan peningkatan terhadap kemampuan dalam memenuhi 

persyaratan mutu. Persyaratan mutu tersebut dapat berupa keefektifan, 

efisiensi dan ketertelusuran.   

Menurut Gaspersz (2001): manfaat sistem manajemen mutu dari 

penerapan ISO 9001:2015  adalah sebagai berikut: 

1.   Meningkatkan kepercayaan dan kepuasan konsumen melalui jaminan 

mutu yang telah terorganisasi dan sistematik.  

2.   Perusahaan yang telah memperoleh sertifikat ISO 9001:2015 dapat 

meningkatkan image dan daya saing perusahaan dalam memasuki pasar 
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global dengan melakukan pengiklanan kepada media massa bahwa 

perusahaan tersebut telah diakui secara internasional. 

3.  Perusahaan yang telah memperoleh sertifikat ISO 9001:2015 melakukan 

audit secara periodik oleh register dari lembaga registrasi, sehingga 

pelanggan tidak perlu melakukan sistem audit mutu. Hal ini dapat 

menghemat biaya pelanggan serta mengurangi duplikasi audit sistem 

mutu oleh pelanggan. 

2.3. Mutu 

Mutu seringkali digunakan dalam memberikan penilaian terbaik pada 

suatu produk dalam kehidupan sehari-hari. Mutu adalah tingkat dimana 

karakteristik dari suatu produk memenuhi sebuah persyaratan dan kebutuhan yang 

diharapkan. Mutu dapat didefinisikan sebagai gambaran atau karakteristik 

menyeluruh dari suatu barang/jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam 

pemenuhan persyaratan yang ditentukan atau yang tercantum dalam Peraturan 

Menteri Pekerjaan Umum No.04/PRT/M/2009 tentang Sistem Manajemen 

Mutu/SMM). Dari definisi mutu diatas dapat ditekankan pada kepuasan konsumen 

atau pemakai produk. 

Untuk menghasilkan produk yang memiliki kualitas yang sesuai dengan 

standar spesifikasi, terdapat 3 tahapan dalam pengendaliannya, antara lain: 

 

Gambar 2.2. Tahapan Proyek 
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2.3.1 Input 

Input merupakan tahapan pertama dalam pembangunan suatu proyek 

konstruksi. Suatu hasil bangunan yang bagus dan sesuai dengan kepuasan 

konsumen, sumber daya memiliki peran yang sangat penting. Dari sumber daya 

yang tersedia, dapat dikelola serta di kelola sehingga menghasilkan produk yang 

memuaskan.  

Sumber daya yang diperlukan dalam proses pembangunan, antara lain: 

A.   Material 

Material merupakan bahan konsumen yang belum selesai. Material 

berupa bahan mentah yang belum diproses ataupun telah diproses yang akan 

digunakan untuk proses produksi lebih lanjut. Dalam dunia teknik sipil, material 

yang sering digunakan misalnya batu bata, pasir, semen, batu granit, dan lain-lain. 

Menurut S3MBG tahun 2017, terdapat Standar Operasional Prosedur 

(SOP) dari penerimaan dan penyimpanan material, dengan tujuan agar dapat 

memastikan bahwa material yang diterima sesuai dengan kriteria atau spesifikasi 

dan kualitas yang dipesan serta disimpan di tempat yang tepat dengan teknik 

penyusunan yang benar pula. 

1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerimaan Material 

Menurut S3MBG:2017, definisi dari SOP Penerimaan Material adalah 

melakukan pengecekan yang benar guna menghindari kesalahan. Alat yang 

digunakan dalam pengecekan adalah tongkat, kayu atau besi, dan meteran. 
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Prosedur dalam penerimaan material adalah sebagai berikut :  

a. Proses Penerimaan Pasir 

1. Diambil contoh pasir yang masuk segenggam secara acak dan 

digenggam erat-erat. 

2. Kemudian pasir yang digenggam erat tersebut dijatuhkan ke tanah / 

lantai. 

a) Jika pasir tersebut setelah jatuh pecah menyebar dan tidak 

menggumpal→ pasir tersebut bagus dan diterima. 

b) Jika pasir tersebut setelah jatuh masih dalam bentuk gumpalan-

gumpalan→ pasir banyak mengandung lumpur atau bahan organic 

→ pasir jelek dan ditolak. 

3. Perhatikan telapak tangan yang menggenggam pasir erat-erat tersebut. 

a) Jika terdapat bekas-bekas pasir di tangan, menunjukkan pasir 

tersebut sudut-sudutnya tajam→ bentuk tajam diperlukan untuk 

kaitan yang baik dalam adukan (bagus). 

b) Jika tidak terdapat bekas-bekas pasir di tangan, menunjukkan pasir 

tersebut sudut-sudutnya tumpul → tidak bagus. 

4. Memastikan bahwa pasir yang masuk bukan merupakan pasir laut. 

(tidak berminyak dan mengandung kadar garam yang tinggi). 

5. Melakukan pengukuran terhadap volume pasir yang masuk, dengan 

mengalikan panjang bersih x lebar bersih  bak lorry x tinggi bersih pasir 

dengan cara menancapkan tongkat ke dasar bak kemudian diukur 

ketinggian tongkatnya. 
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b. Proses Penerimaan Batako 

1. Diambil satu atau dua buah batako dari jumlah batako yang ada. 

2. Menguji kekuatan batako dengan cara: tidak pecah saat berdiri di atas 

batako (batako posisi berdiri) dan ditekan dengan tangan. 

3. Memastikan batako dengan meteran yang masuk sudah berumur lebih 

dari 3 hari ( batako dalam keadaan kering / tidak basah). 

4. Mengukur dimensi batako, memastikan ukuran dan kekuatannya sama 

dengan contoh yang telah ada di lapangan . 

5.  Mengecek jumlah batako yang masuk dan dicocokkan dengan surat 

jalan. 

c. Proses Penerimaan Semen 

1. Memastikan apakah merk semen yang masuk sudah mendapat 

persetujuan dari Atasan, karena semen merk tertentu mempunyai 

butiran yang agak kasar sehingga cuma dapat dipakai untuk pengecoran 

dan tidak bagus untuk plester aci. 

2. Mengambil contoh dari semen yang masuk untuk memastikan apakah 

semen yang masuk masih dalam keadaan bagus atau  sebagian bahkan 

seluruhnya sudah mengeras (tidak layak pakai.) 

3. Mengecek jumlah semen yang masuk dan dicocokkan dengan surat 

jalan. 

d. Proses Penerimaan Granit 

1. Memastikan granit yang masuk adalah granit yang bersih, bermutu 

baik, tidak berpori serta mempunyai gradasi kekerasan yang baik, 
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dimensi yang sesuai dengan contoh yang telah ada di lapangan/ 

gudang.. 

2. Melakukan pengukuran terhadap volume granit yang masuk, dengan 

mengalikan panjang bersih x lebar bersih  bak lorry x tinggi bersih 

granit dengan cara menancapkan tongkat ke dasar bak kemudian diukur 

ketinggian tongkatnya. 

3. Mengecek volume granit yang masuk dan dicocokkan dengan surat 

jalan. 

e. Proses Penerimaan Kayu 

1. Mengecek ukuran kayu yang masuk (batas selisih dimensi kayu adalah 

<5cm dari lebar dan ketebalan kayu yang tertulis di surat jalan) serta 

jenis kayu (kayu meranti, kayu meranti pilihan, kayu dabok, dll.) 

2. Kayu yang masuk harus lurus, tidak busuk, dan sesuai dengan spek 

yang diorder. 

3. Mengecek jumlah kayu yang masuk dan dicocokkan dengan surat jalan. 

f.   Proses Penerimaan Besi 

1. Mengecek merk, diameter, panjang besi (Untuk menhindari diameter 

besi atau panjang besi yang kurang / besi banci ). 

2. Mengecek jumlah besi baik batang atau ton dan dicocokkan dengan 

surat jalan. 

g. Proses Penerimaan Pintu PVC 

1. Mengecek ukuran pintu PVC yang masuk, kualitas bahan dan ketebalan 

daun pintu, merk beserta semua aksesorisnya harus lengkap 
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dibandingkan dengan contoh pintu PVC 1 set yang ada di lapangan. 

2. Mengecek jumlah pintu PVC beserta aksesorisnya dan dicocokkan 

dengan surat jalan. 

h. Proses Penerimaan Paku 

1. Mengecek ukuran paku yang masuk (1“, 2.5” , 3” atau 4” ), kualitas, 

jenis paku (baik paku biasa maupun paku beton), merk harus sesuai 

dengan spek di dalam orderan. 

2. Mengecek jumlah paku (box) yang masuk dan dicocokkan dengan surat 

jalan. 

i.   Proses Penerimaan Kusen Pintu Jendela, Daun Pintu dan Daun Jendela 

1. Mengecek ukuran kusen, kuantitas, serta mensortir material kusen yang 

masuk dari : kayu yang lapuk/busuk/cacat/ pecah, kusen atau daun pintu 

yang baling,dll. 

2. Mengecek jumlah kusen yang masuk dan dicocokkan dengan surat jalan 

j.   Proses Penerimaan Keramik 

1. Mengecek merek, ukuran, warna, kualitas (kw1 / kw2/kw3) dan 

dicocokkan dengan standar perusahaan yang telah ditentukan dan 

mensortir / menolak keramik yang pecah. 

2. Mengecek jumlah keramik yang masuk dan dicocokkan dengan surat 

jalan. 
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Tabel 2.1 Cara Pengisian Penerimaan Material , Sumber : S3MBG 

Cara Pengisian Penerimaan Material 

No Uraian Volume Spesifikasi Dimensi Merek 
Sesuai 

Sampel 

1 Kayu Ton/Btg 
Meranti/ 

Kamper 
1x2x16 

Jika 

Ada 

Jika 

Ada 

2 Besi Ton/Btg Ulir/ Polos 
@ 8mm X 

12 Mm 

Jika 

Ada 

Jika 

Ada 

    
@ 8mm X 

6 Mm 
  

3 Pasir Lorry/M3 Plester/ Cor   
Jika 

Ada 

4 Semen Zak Cor / Pasang 
40 Kg/ 

50kg 

Holcim, 

dll 

Jika 

Ada 

5 Batako Buah Press/Biasa 
8 X 12 X 

40 Cm 
 

Jika 

Ada 

6 Cat Liter/Pail 
Minyak/ 

Tembok 
Pail 

Ici/Kans

ai 

Jika 

Ada 

 

 

2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyimpanan Material 

Menurut S3MBG:2017, definisi dari SOP Penyimpanan Material adalah 

melakukan penyusunan yang benar guna menghindari kerusakan sebelum dipakai. 

Alat yang digunakan dalam penyimpanan adalah tongkat, kayu atau besi, dan 

meteran. Penyimpanan material yang benar dilakukan oleh seorang Storekeeper.  

Langkah- langkah dalam penyimpanan material adalah sebagai berikut :  

a. Proses Penyimpanan Pasir 

1. Mengatur dan mencari tempat yang tepat dengan kriteria: penempatan 

pasir harus dipisahkan dari gundukan-gundukan tanah dan puing-puing 

, penempatan pasir harus dekat dengan lokasi kerja dan tidak menutup 

akses jalan. 

2. Pengalokasian pasir difokuskan di beberapa  titik saja agar menghindari 
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pemborosan pasir yang menyebar di tiap tumpukan sepanjang jalan. 

b.  Proses Penyimpanan Batako 

1. Mengatur dan mencari tempat yang tepat dengan kriteria : lokasi 

penempatan batako harus datar dan cukup kuat untuk penempatan 

batako, penempatan batako harus dekat dengan lokasi kerja dan aman 

terhadap resiko pecah. 

2. Disusun di lokasi dengan kriteria : penyusunan maks. 8 tingkat dengan 

penyusunan per tumpuk 50 buah guna mempermudah perhitungan. 

c. Proses Penyimpanan Semen 

1. Mengatur pengalokasian semen dengan kriteria : lokasi penempatan 

semen harus bebas dari kelembaban dan air dengan penempatannya 

harus lebih tinggi dari tanah, baik menggunakan alas pallet atau lantai 

kerja,  tertutup, tinggi max. 10 zak. 

2. Penyimpanan semen yang baru tidak boleh ditumpuk di atas semen 

yang lama atau ditumpuk terpisah untuk menghindari pengerasan 

semen lama akibat lama tidak terpakai. 

d. Proses Penyimpanan Granit 

1. Mengatur pengalokasian granit dan dipisahkan dengan lainnya guna 

menghindari pemborosan material dan terbuang akibat tercampur 

dengan urugan tanah, puing2, dll. 

2. penempatan pasir harus dekat dengan lokasi kerja dan tidak menutup 

akses jalan. 

e. Proses Penyimpanan Kayu 
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1. Mengatur tempat pengalokasian kayu yang tepat dengan kriteria : aman, 

dekat lokasi kerja, menghindari penempatan kayu di lapangan  terbuka 

dalam waktu yang lama atau ditutup dengan terpal 

2. Harus ada alas atau kayu penyangga di bawah, agar kayu tidak 

bersentuhan langsung dengan tanah. 

3. Melakukan cara penyusunan kayu (press) yang benar agar kayu tidak 

melengkung akibat perubahan cuaca (panas dingin). 

f.   Proses Penyimpanan Besi 

1. Mengatur pengalokasian besi dengan criteria : lokasi penempatan besi 

harus bebas dari kelembaban dan air, aman, dekat lokasi kerja 

pembesian. 

2. Lantai penempatan besi harus terangkat dari tanah baik menggunakan 

alas kayu dibawahnya dan dijauhi daerah genangan untuk menghindari 

pengkaratan atau korosi. 

g. Proses Penyimpanan Pintu PVC 

1. Mengatur pengalokasiannya di gudang supaya pintu PVC masih dalam 

keadaan bagus  100 % saat mau dipasang. 

2. Cara penyusunan pintu PVC harus dalam keadaan horizontal/tidur guna 

menghindari cacat. 

h. Proses Penyimpanan Paku 

1. Mengatur pengalokasiannya di gudang dengan kriteria: lokasi 

penempatan paku harus bebas dari kelembaban dan air. 

2. Memasukkannya ke box-box yang tersedia sesuai ukuran pakunya 
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sehingga tukang mengambil paku secukupnya dari box-box tersebut ( 

guna menghindari pemborosan). 

i. Proses Penyimpanan Kusen Pintu Jendela, Daun Pintu dan Daun Jendela 

1. Mengatur pengalokasiannya di gudang dengan kriteria :  ruang tertutup, 

lokasi penempatan kusen harus bebas dari kelembaban dan air dengan 

penempatannya harus lebih tinggi dari tanah, baik menggunakan alas 

pallet atau lantai kerja, 

j. Proses Penyimpanan Keramik 

1. Mengatur pengalokasian keramik di gudang dengan kriteria tertutup, 

tempat penempatan harus datar dan cukup kuat untuk penyimpanan 

keramik.  

2. Disusun dengan ketinggian maksimal 10 kotak. 

3. Distribusi Material kepada Mandor 

Agar distribusi material ke mandor dapat terkontrol dengan baik, terdapat 

prosedur kerja sebagai berikut ;  

a. Supervisor mengisi dan menandatangani Bon Pengambilan Bahan 

Gudang (BPBG). Khusus proyek kecil dimana tidak ada Supervisor,  

maka Project Manager bertindak langsung sebagai Supervisor. Pengisian 

BPBG harus jelas dan lengkap, yaitu:  

1) Jenis bahan/alat 

2) Volume dan satuannya 

3) Keterangan untuk jenis pekerjaan dan lokasi atau blok pekerjaan. 
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b. BPBG harus mendapat persetujuan Project Manager. BPBG dapat juga 

diisi oleh Project Manager sekaligus persetujuannya. 

c. Storekeeper menyerahkan bahan/alat sesuai dengan permintaan barang 

dalam BPBG ditandatangani sebagai bukti penanggungjawab penyerahan 

barang. 

d. Pengambilan/ penerimaan material/ alat di proyek dilakukan oleh mandor 

atau yang mewakilinya dengan menandatangani BPBG sebagai bukti 

telah menerima barang sedangkan dikantor dikirim melalui personil 

proyek. 

e. Storekeeper mencatat BPBG ke dalam Kartu Stock Gudang, Rekapitulasi 

Pemakaian Material, dan Stock Opname. 

B.  Manpower 

Manpower merupakan penggabungan dari kata “man” yang berarti 

manusia, “power” yang berarti tenaga. Artinya manpower merupakan tenaga 

kerja yang dibutuhkan dalam suatu organisasi. Dalam pembangunan, manpower 

yang dimaksud adalah tenaga kerja atau tukang yang dapat melakukan pekerjaan 

konstruksi. 

Tenaga kerja dalam pekerjaan konstruksi harus memiliki keahlian serta 

sertifikat dalam bidangnya masing-masing. Menurut S3MBG:2017, Untuk 

mengetahui kebutuhan tenaga kerja dalam setiap item pekerjaan, dapat diperoleh 

dari kurva S atau skedul rencana pekerjaan, dimana dapat dihitung dari anggaran 

yang diperlukan setiap bulan dalam masing-masing pekerjaan dibagikan dengan 

harga satuan upah pekerjaan. 
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Harga satuan upah merupakan acuan pekerjaan di proyek. Apabila harga 

satuan tidak sesuai, akan mengakibatkan harga satuan yang diberikan ke lapangan 

terlalu tinggi maupun rendah. Apabila harga satuan upah kurang jelas, dapat 

mengakibatkan harga satuan yang digunakan tidak sesuai dengan item pekerjaan. 

Oleh karena itu, kebutuhan tenaga kerja dalam setiap item pekerjaan harus 

dianalisis dengan jelas oleh QsnQc melalui RAB. 

C.  Peralatan 

Peralatan merupakan hal yang sangat penting dalam dunia konstruksi. 

Dimana dengan adanya peralatan, maka pekerjaan akan selesai lebih cepat. 

Namun peralatan yang dipergunakan harus sesuai dengan kebutuhannya dalam 

pekerjaan masing-masing. Seperti untuk menggali tanah / cut and fill diperlukan 

alat berat backhoe.  

Kondisi alat-alat konstruksi harus dirawat setiap waktu meskipun tidak 

digunakan. Menurut S3MBG:2017 , terdapat prosedur dalam perawatan alat-alat 

pekerjaan, antara lain :  

1. Pemeriksaan alat 

a) Sebelum dioperasikan, terlebih dahulu harus dilakukan pemeriksaan 

terhadap kondisi minyak solar dan oli hydrolic, apakah mencukupi 

untuk di opersionalkan. 

b) Pemeriksaan level oli mesin dan air radiator sebelum dioperasionalkan. 

2. Pemakaian alat 

a) Alat berat harus di operasionalkan oleh operator yang sudah ahli. 
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3. Pemeriksaan alat 

a) Pemeriksaan berkala seperti kuku bucket, rantai, sprocket, air battery, 

hydrolic, pergantian oli, filter oli,filter minyak, saringan udara dan 

dilakukan servis berkala. 

4. Keselamatan kerja 

a) Alat berat harus di operasikan oleh operator yang sudah ahli. 

b) Mengoperasikan alat berat sesuai dengan fungsinya. 

c) Dalam mengoperasikan alat berat harus diperhatikan jarak alat berat 

dengan orang di sekitarnya / tidak berdekatan dengan alat berat yang 

sedang beroperasional. 

5. Perbaikan alat 

a) Alat berat harus diperiksa secara berkala dengan segera diperbaiki jika 

terjadi kerusakan sekecil apapun. 

D. Keuangan 

Uang berperan penting dalam proyek. Setiap kegiatan proyek 

memerlukan anggaran dengan maksud agar dapat mencapai suatu target yang 

diinginkan. Namun, apabila terjadi kendala dalam masalah penganggaran, maka 

dapat mengakibatkan mutu dari suatu bangunan berkurang. 

 

2.3.2 Proses  

Dalam tahapan proses, yang paling penting dalam pengendalian mutu 

suatu produk adalah metode kerja. Metode kerja yang sesuai dengan Standar 

Operasional Prosedur (SOP) akan menghasilkan produk yang bermutu. Untuk 
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menghasilkan sebuah produk yang bermutu, maka kominikasi berperan sangat 

penting. Oleh karena itu, rapat harian, mingguan ataupun bulanan sangat penting 

untuk dilaksanakan. Dengan adanya rapat tersebut, semua masalah yang timbul 

dapat dikendalikan dengan baik. 

Tahapan proses ini juga dapat dikendalikan berdasarkan form izin 

kerja,dimana dengan adanya form izin kerja ini pekerjaan pembangunan tidak 

dapat dikerjakan oleh siapapun yang tidak berpengalaman atau tidak memiliki 

keahlian dalam bidang tersebut. Kemudian tahapan proses ini juga dapat 

dikendalikan dengan pengecekan opname bulanan yang merupakan sebuah 

checklist yang dilakukan setiap bulan untuk mengendalikan proses pekerjaan 

manpower. 

2.3.3 Output  

Setiap perusahaan memiliki tujuan untuk menciptakan suatu produk yang 

memiliki tingkat produktivitas tinggi. Untuk menghasilkan produk yang bermutu, 

maka pengendalian yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan pengecekan 

atau checklist bangunan sebelum adanya serah terima bangunan kepada owner 

maupun konsumen. 
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