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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

2.1 Pondasi 

Pondasi adalah struktur bawah yang berada dibawah tanah, atau struktur 

bawah yang berhubungan langsung dengan tanah yang mempunyai fungsi untuk 

memikul beban struktur atas seperti kolom, balok, plat, dll (Joseph E. Bowles, 

1997).  

Pondasi memiliki peranan penting dalam dunia konstruksi, karena pondasi 

merupakan bahan dasar penahan suatu bangunan pada konstruksi bangunan. 

Jembatan, jalan, perumahan, Highrise Building, bendungan dan konstruksi-

konstruksi lainnya juga membutuhkan struktur pondasi agar tidak terjadi 

kegagalan konstruksi.  

Pada pengaplikasian struktur bawah pondasi, analisis daya dukung pondasi 

juga memiliki peranan penting agar pekerjaan pondasi ini memiliki daya dukung 

yang cukup untuk memikul beban yang berada di atasnya.   

Struktur pondasi terdiri dari 2 (dua) macam, yaitu pondasi dangkal dan 

pondasi dalam.  

 

2.1.1 Pondasi Dangkal (Shallow Foundation) 

Pondasi dangkal adalah pondasi yang kedalamannya lebih kecil atau sama 

dengan lebar pondasi, karena lapisan tanah dangkal sudah keras dan tidak perlu 

melakukan penggalian. Struktur pondasi dangkal pada dasarnya hanya di pakai 

pada proyek pembangunan rumah sederhana (Terzaghi, 1943). 
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2.1.2  Pondasi Dalam (Deep Foundation) 

Pondasi dalam adalah pondasi yang kedalamannya lebih besar dari lebar 

dari ukuran pondasinya, karena lapisan tanah keras jauh berada dibawah 

permukaan tanah. Pondasi dalam lebih banyak di kerjakan untuk bangunan tingkat 

tinggi atau bangunan yang memiliki beban yang besar.  

 

2.2  Pondasi Tiang Pancang (Driven Pile) 

 Pondasi tiang pancang adalah suatu pekerjaan kontruksi yang dapat 

menahan gaya orthogonal kesumbu tiang dengan menyerap lenturan 

(Dr.Ir.L.D.Wesley, 1988). Metode pekerjaan pondasi tiang pancang ini dapat 

menggunakan 2 (dua) alat yaitu Diesel Hammer dan Hydraulic Jack. 

 Kedua alat ini memiliki cara kerja yang berbeda, Diesel Hammer bekerja 

dengan cara dipukul agar tiang dapat masuk kedalam tanah, dapat menimbulkan 

suara. Sedangkan Hydraulic Jack yang menjepit tiang dan mendorong tiang agar 

masuk kedalam tanah tanpa menimbulkan suara, getaran dan tanpa pukulan.  

 

2.3  Macam-macam Pondasi Tiang Pancang   

 Pondasi tiang pancang dibagi berdasarkan bahan dan kualitas. Maka 

pondasi tiang pancang dibagi menjadi 3 (tiga) macam yaitu tiang pancang kayu, 

tiang pancang beton, tiang pancang baja  

2.3.1  Tiang Pancang Kayu  

Tiang pancang dengan material kayu ini dapat di pakai untuk 

pembangunan kontruksi dermaga. Tiang pancang kayu ini dibuat dari bahan-

bahan alam yaitu dengan batang-batang pohon yang sudah dipilih dan dipotong 
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sesuai dengan poros nya. Untuk batang-batang pohon yang terpilih untuk di 

jadikan sebagai struktur pondasi biasanya akan di beri bahan pengawet dan pada 

ujung batang akan di bentuk seperti pensil atau runcing yang di beri logam juga 

memiliki maksud khusus agar pada saat pemancangan pada daerah yang tanah nya 

memiliki struktur tanah yang keras dapat menembus tanah tersebut agar mencapai 

kedalaman rencana.  

Untuk pemancangan menggunakan kayu ini bersifat bertahan lama dan 

tidak mudah untuk rusak jika kondisi tiang terendam di dalam permukaan air 

tanah. Pengawetan atau penggunaan obat-obatan juga berperan penting agar 

memperlambat atau menunda kerusakan kayu. Pada pemakaian pondasi tiang 

pancang kayu ini tidak di izinkan jika beban struktur atas memiliki beban di atas 

25ton sampai dengan 30ton pada setiap tiang.   

Tiang pancang kayu sangat cocok apabila digunakan untuk konstruksi 

pada daerah rawa-rawa, dimana pada lokasi pengerjaan nya banyak memiliki 

banyak pepohonan atau hutan kayu.  

Untuk kualitas pemancangan menggunakan tiang pancang kayu adalah 

tiang haruslah memiliki umur yang tua, berkualitas dan tidak cacat, contoh nya 

kayu berlian. Jika kayu memiliki struktur yang lunak maka haruslah dilakukan 

pengawetan yang dilaksanakan sesuai dengan AASHTO M133-86.   
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Gambar 1 : Pondasi Tiang Pancang Kayu 

Sumber : Dokumentasi Lapangan 

 

2.3.2  Tiang Pancang Beton  

 Tiang pancang beton adalah tiang pancang yang sudah sudah diberi 

tulangan , di cetak dan di cor. Untuk penggunaan pondasi tiang pancang setelah 

pengecoran adalah umur 28 hari. Karena beton tidak menahan gaya tarik , maka 

tiang pancang yang dicetak haruslah di beri tulangan yang cukup agar beton dan 

tulangan dapat bekerja sama dalam menahan gaya tarik dan tekan.   

Keuntungan pemakaian tiang pancang beton :  

1. Tiang Pancang Beton memiliki kekuatan tekan yang besar, ditinjau 

dari mutu beton yang digunakan. 

2. Tiang pancang ini dapat dihitung baik sebagai end bearing dan friction 

pile. 

Kerugian pemakaian tiang pancang beton : 

1. Pada pelaksanaan pemancangan menimbulkan suara dan getaran yang 

dapat mengganggu masyarakat sekitarnya. 

2. Pemancangan akan sulit dilaksanakan bila diameter tiang terlalu besar.  

Leni Lita. Studi Perbandingan Efisiensi Waktu dan Biaya pada Metode Pemancangan Static dan Dynamic Tiang 
Beton Prestressed pada Proyek Pembangunan Apartemen Oxley Convention City Center.  
UIB Repository©2019



9 

 

Universitas Internasional Batam 

Pada material tiang pancang beton terdapat beberapa penampang-

penampang yang merupakan bentuk dari tiang pancang beton, yakni bentuk 

persegi (Square Pile), bentuk segi-delapan (Oktogonal Pile) dan bentuk bulat 

(Spun Pile). 

 

Gambar 2 : Tiang Pancang Beton (Spun Pile) 

Sumber : Dokumentasi Lapangan 

 

 
Gambar 3 : Tiang Pancang Beton (Square Pile) 

Sumber : Dokumentasi Lapangan 
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2.3.3 Peralatan Pancang 

 Pada suatu pekerjaan akan sangat di butuhkan alat pendukung agar 

pekerjaan tersebut dapat di kerjakan secara maksimal. Pada proses pemancangan 

terdapat 2 alat yang dapat di gunakan agar titik pondasi tiang pancang dapat 

dikerjakan yaitu Diesel Hammer dan Jacking Pile. 

2.3.3.1 Diesel Hammer 

 Alat Diesel Hammer dapat digunakan untuk pemancangan baik tiang 

pancang kayu maupun tiang pancang beton. Pada penggunaan Diesel Hammer 

jika tiang pancang memiliki diameter yang berbeda, maka pada topi pile harus 

disesuaikan dengan ukuran tiang pancang.  
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Gambar 4 : Alat Pancang Diesel Hammer 

Sumber : Dokumentasi Lapangan 

 

2.3.3.2 Jacking Pile 

 Penggunaan alat untuk pemancangan juga dapat menggunakan alat 

Jacking dimana pada metode pemancangannya, tiang yang akan dipancang tidak 

dipukul melainkan ditekan.  

 Pada metode pemancangan ini tiang yang digunakan dapat bervariasi, 

karena pada alat ini ukuran tiang dapat di sesuaikan dan tidak perlu memperbarui 

alat penjepit tiang atau yang biasanya disebut dengan clamp. 
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Gambar 5 : Alat Pancang Jacking Machine 

Sumber : Dokumentasi Lapangan 

Leni Lita. Studi Perbandingan Efisiensi Waktu dan Biaya pada Metode Pemancangan Static dan Dynamic Tiang 
Beton Prestressed pada Proyek Pembangunan Apartemen Oxley Convention City Center.  
UIB Repository©2019



13 

 

Universitas Internasional Batam 

2.4 Metode Kerja Alat Jacking Pile dan Diesel Hammer  

2.4.1 Metode Kerja Alat Jacking  

 Pada setiap pekerjaan menggunakan alat berat memiliki metode yang 

berbeda-beda pada setiap alat. Berikut metode kerja menggunakan alat Jacking 

Pile.  

1. Memposisikan alat Jacking Pile yang sebelum nya sudah dititik oleh 

surveyor. Posisi alat harus memiliki arah gaya horizontal dengan 

menyesuaikan Level Indicator (Nivo Tabung) yang berada dalam kabin 

Operator. 

2. Mempersiapkan material serta mencatat semua data-data yang diperlukan 

pada Piling Record.  

3. Pada setiap material yang akan digunakan haruslah di beri Marking pada 

skala 50cm untuk mengetahui kedalaman tiang yang sudah terpancang.  

4. Posisikan material piling yang akan dipancang kedalam Clamping 

Hydraulic Cylinder. 

5. Clamping Box diangkat pada posisi bagian atas.  

6. Posisikan material pancang tepat pada titik pancang, kemudian melakukan 

pengecekan kembali kemiringan tiang pada nivo tabung.  

7. Jika posisi tiang sudah tepat berada titik yang akan dipancang, maka 

Clamping Hydraulic Cylinder akan memberikan tekanan sehingga dapat 

menjepit tiang dengan menggunakan Handle yang berada dalam ruang 

operator.  

8. Tiang yang di jepit akan diberi tekanan agar tiang dapat masuk kedalam 

tanah.  
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9. Jika posisi clamp sudah tidak dapat ditekan, maka clamp akan me-released 

atau mengangkat kembali untuk menjepit tiang kemudian di tekan kembali 

agar material tiang pancang dapat masuk kedalam tanah.  

10. Jika terdapat sambungan pada tiang, maka tiang harus berada 50-80cm 

diatas tanah agar tiang dapat di sambung dengan mudah.  

11. Selanjutnya jika sambungan tiang sudah tersambung maka pekerjaan akan 

diulang terus menerus agar tiang dapat mencapai kedalaman rencana.  

12. Jika tiang tiang sudah tidak bisa melewati permukaan tanah (sudah 

mencapai tanah keras) maka tiang harus di potong rata dengan permukaan 

tanah agar alat Jacking dapat berpindah pada titik selanjutnya. 

2.4.1 Metode Kerja Alat Diesel Hammer  

Pada pekerjaan menggunakan alat Diesel Hammer juga memiliki metode 

kerja yang berbeda dari pemancangan menggunakan alat Jacking. Berikut metode 

pemancangan menggunakan alat Diesel Hammer.  

1. Memposisikan alat Diesel Hammer pada titik atau posisi yang akan di 

pancang yang sudah dititik oleh surveyor. 

2. Sebelum memposisikan alat pada lokasi yang akan di pancang, agar 

diperhatikan letak material tidak berada jauh dari lokasi yang akan di 

pancang.  

3. Setelah material dan alat sudah pada posisi yang akan dipancang, maka 

material dapat diangkat dan diposisi kan pada topi Hammer.  

4. Material yang di angkat harus diperhatikan agar tidak terjadi keretakan 

atau lenturan yang berlebihan pada material tiang.  
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5. Material yang sudah diangkat dapat memposisikan material tepat diatas 

titik yang sudah di tentukan oleh surveyor.  

6. Posisi tiang (Verticallity) dilakukan pengecekan kembali menggunakan 

Waterpass, agar tiang yang dipancang tidak mengalami kemiringan.  

7. Kemudian tiang akan dipukul menggunakan Hydraulic Hammer. Pada 

pukulan tiang pertama, tiang harus dipukul dengan hati-hati dan 

melakukan pengecekan kembali menggunakan Waterpass.  

8. Jika tiang sudah dipastikan tidak memiliki kemiringan maka tiang dapat di 

pukul agar mencapai tanah keras.  

9. Apabila tiang sudah mencapai tanah keras, tiang harus segera dilakukan 

pengambilan kalendering.  

10. Kalendering yang diambil harus menunjukkan penurunan maksimum pada 

tiang pancang.  

11. Dari hasil kalendering yang di ambil akan dapat menunjukkan penurunan 

maksimum pada 10 (sepuluh) pukulan terakhir agar tiang sudah mencapai 

tanah keras.  

 

2.5 Bagian-bagian alat Jacking Machine dan Diesel Hammer  

2.5.1 Bagian-bagian alat Jacking Machine  

Pada penggunaan alat pancang, setiap alat memiliki komponen-komponen 

penting yang digunakan untuk bekerja. Berikut komponen-komponen yang 

terdapat pada alat Jacking Machine. 

Leni Lita. Studi Perbandingan Efisiensi Waktu dan Biaya pada Metode Pemancangan Static dan Dynamic Tiang 
Beton Prestressed pada Proyek Pembangunan Apartemen Oxley Convention City Center.  
UIB Repository©2019



16 

 

Universitas Internasional Batam 

 

Gambar 6 : Bagian-bagian Alat Pancang Jacking Machine 

Sumber : Data Alat Kontraktor 

 

1. Crane pada bagian alat jacking ini memiliki fungsi untuk mengangkat atau 

menggantungkan material-material yang akan digunakan.  

2. Vertical Momen Mechanism (Jack) pada alat jacking memiliki fungsi 

untuk mengarahkan crane ke arah vertikal. 

3. Piling Platform memiliki fungsi untuk perletakkan beban agar berat alat 

serta berat Concrete Block dapat mencapai berat yang direncanakan. 

4. Pile Clamping Box berfungsi untuk menjepit tiang yan akan dipancang, 

dan kemudian akan ditekan masuk kedalam tanah hingga mencapai tanah 

keras.  
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5. Main Cabin memiliki fungsi untuk tempat dimana handle-handle dioperasi 

kan oleh operator agar alat dapat berfungsi dan bekerja. 

6. Site Piling Installation Set memiliki fungsi untuk pemancangan pada tepi. 

Pada Site Piling biasanya akan digunakan untuk memancang lokasi yang 

berdekatan dengan dinding atau sloof yang tidak dapat di jangkau oleh 

Center Piling.  

7. Assistant Cantilever memiliki fungsi untuk memberikan tekanan pada 

material yang akan di pancang.  

8. Cross Motion dan Rotary Mehcanism (Short Base) memiliki fungsi 

sebagai kaki pada alat Jacking agar alat dapat berpindah. Kaki yang 

difungsikan ini memiliki posisi ditengah alat dan memiliki ukuran yang 

lebih kecil. 

9. Longitudinal Motion and Rotary Machanism (Long Base) memiliki fungsi 

yang sama dengan Cross Motion yaitu berfungsi sebagai kaki agar dapat 

berpindah posisi. Pada kaki Long Base ini juga terisi air agar pada saat 

pemancangan berlangsung, tiang sudah mencapai tanah keras alat tidak 

terangkat karena Overpress. 
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2.5.2 Bagian-bagian alat Diesel Hammer 

Komponen-komponen yang terdapat pada Diesel Hammer lebih sedikit 

jika dibandingkan dengan alat Jacking. Berikut adalah komponen-komponen yang 

terdapat pada alat Diesel Hammer.  

1. Silinder  

2. Ring Piston  

3.  Tangki Bahan Bakar  

4. Pompa Bahan Bakar  

5. Silinder yang lebih rendh  

6. Blok Landasan 

7. Selang Minyak Anvil Blok  

8. Tangki Air 

9. Pompa Minyak  

10. Tangki Minyak  

11. Crab  

12. Kendali Crab  

13. Selang Minyak Cincin Ram  

14. Mengisi Batang Pengisian  

15. Pipa Batang Pengisian  

 

Gambar 7 : Bagian Bagian Tubular 

Diesel Hammer 

Sumber : Data Alat Kontraktor 
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2.6 Keuntungan dan Kerugian Diesel Hammer  & Jacking Pile 

 Pada setiap penggunaan alat untuk mempermudah suatu pekerjaan terdapat 

keuntungan dan kerugian pada alat tersebut.  

 Untuk alat pemancangan Diesel Hammer juga memiliki keuntungan serta 

kerugian dalam penggunaannya.  

Keuntungan Diesel Hammer : 

1. Pemancangan menggunakan Diesel Hammer dapat di kerjakan dengan 

cepat. 

2. Proses perpindahan alat dari satu titik ke titik yang lain juga relatif cepat.  

3. Perawatan terhadap Diesel Hammer juga mudah. 

Kerugian penggunaan Diesel Hammer : 

1. Alat ini tidak dapat digunakan pada daerah/lokasi yang berdekatan dengan 

rumah warga. 

2. Getaran akibat pukulan Hammer sangat kuat. 

3. Kebisingan pada Hammer. 

4. Sulit dalam mengatur pukulan serta tinggi jatuh Hammer. 

5. Pekerjaan menggunakan Diesel Hammer sulit dikerjakan pada tanah 

lunak. 

Keuntungan dan kerugian alat pancang tidak hanya terdapat pada alat Diesel 

Hammer, pada penggunaan alat Jacking juga memiliki keuntungan dan kerugian 

pada setiap pekerjaan nya. Berikut keuntungan dan kerugian dalam pemakaian 

alat Jacking Pile.  

Keuntungan Jacking Pile : 

1. Pemancangan tidak menimbulkan kebisingan. 

Leni Lita. Studi Perbandingan Efisiensi Waktu dan Biaya pada Metode Pemancangan Static dan Dynamic Tiang 
Beton Prestressed pada Proyek Pembangunan Apartemen Oxley Convention City Center.  
UIB Repository©2019



20 

 

Universitas Internasional Batam 

2. Alat dapat digunakan pada daerah/lokasi yang berdekatan dengan rumah 

warga.  

3. Ukuran tiang dapat disesuaikan. 

4. Tekanan dapat di sesuaikan dengan beban rencana.  

Kerugian penggunaan Jacking : 

1. Perpindahan alat pada satu titik ke titik yang lain dapat memakan waktu 

yang lama.  

2. Pemancangan menggunakan alat Jacking tidak dapat dilakukan pada tanah 

keras karena dapat menimbulkan keretakan pada tiang beton.  

 

2.6 Pondasi Tiang Bor  

Menurut Harsanto.C.et.al(2015) Pondasi boredpile merupakan pondasi 

yang metode kerja nya dengan cara menggalikan tanah menggunakan alat bor 

yang kemudian di isi dengan tulangan dimana tulangan sudah difabrikasi 

dilapangan. Setelah tulangan sudah masuk kedalam lubang yang sudah di bor 

maka lubang yang sudah diisi tulangan akan di cor menggunakan beton. 

Pondasi tiang bor (Boredpile) adalah pondasi yang berbentuk tabung 

memanjang kedalam dengan ukuran diameter yang bervariasi dimana pondasi ini 

memiliki metode kerja yang berbeda dengan pondasi-pondasi lainnya seperti tiang 

pancang dimana material nya sudah difabrikasi. Sedangkan pondasi tiang bor 

dilakukan pada saat pekerjaan berlangsung dimana pada lubang yang dibor akan 

diisi dengan tulangan yang kemudian dicor menggunakan beton.  

Terdapat 2 metode pengeboran pada pondasi Bored Pile, yaitu pengeboran 

kering dan pengeboran basah. Pengeboran pondasi dalam kondisi kering adalah 
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pengeboran yang tidak menggunakan air sebagai penahan kelongsoran tanah. 

Pengeboran kering ini hanya dapat di kerjakan pada lokasi di mana kondisi tanah 

yang akan di bor memiliki struktur tanah yang bagus yang tidak menyebabkan 

adanya kelongsoran pada struktur tanah dalam.  

Metode pekerjaan pondasi basah adalah pengeboran yang menggunakan 

air dimana pada kondisi tanah yang dikerjakan memiliki struktur tanah berpasir di 

mana akan terjadi kelongsoran pada struktur tanah di bawah.  

Terdapat beberapa tipe pondasi yang termasuk dalam pengeboran, yaitu : 

1. Contiguous Borepile 

2. Soldier Pile  

3. Secant Pile  

 

Gambar 8 : Pondasi Bored Pile 

Sumber : Dokumentasi Lapangan 

 

Boredpile yang memiliki susunan yang seperti barisan ini memiliki 

fungsi sebagai dinding penahan pada suatu tanah maupun air serta bangunan yang 

sudah berada di sampingnya yang memiliki gaya horizontal. Maka bisa di 

simpulkan bahwa Soldier Pile adalah suatu pondasi yang diperuntukan sebagai 

dinding atau pondasi penahan pada galian yang memiliki kondisi tanah yang 
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miring. Pada lahan yang memiliki tekstur tanah yang padat dan ramai, soldier pile 

sangat cocok digunakan karena tidak menimbulkan kebisingan dalam 

pelaksanaannya.   

 

Gambar 9 : Soldier Pile  

Sumber : Dokumentasi Lapangan 

 

2.7 Manajemen Proyek  

Manajemen proyek adalah teknik keilmuan dalam hal mengorganisir , 

merencanakan serta pengendalian suatu pekerjaan pembangunan agar kegiatan 

tersebut dapat tercapai secara efisien dan efektif. Efektifitas dalam manajemen 

proyek ini meliputi penggunaan sumber daya dan kegiatan sudah sesuai , baik 

kualitas, biaya, waktu dan mutu. Sedangkan efisiensi diartikan sebagai 

penggunaan sumberdaya dan pemilihan perencanaan kegiatan yang tepat yang 

meliputi jumlah, jenis dan pengunaan sumberdaya lainnya.  

Maka dari itu dalam suatu pekerjaan konstruksi tidak boleh mengabaikan 

manajemen proyek, karena tanpa manajemen proyek, konstruksi tidak akan 

berjalan sesuai dengan perencanaan baik dalam segi biaya, kualitas serta waktu.  
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2.7.1 Manajemen Biaya  

Manajemen biaya konstruksi (Project Cost Management) adalah rencana 

anggaran biaya yang telah di tetapkan yang diperlukan dalam pekerjaan 

konstruksi. Hal utama yang diperlukan dalam pekerjaan pembangunan yaitu 

perencanaan biaya sumberdaya yang sesuai untuk menyelesaikan suatu proyek 

meliputi :  

1. Perencanaan Sumber Daya 

Perencanaan sumber daya disini dimaksudkan adalah perencanaan sumber 

daya berupa sumber daya manusia, peralatan serta material yang diperlukan untuk 

melakukan aktifitas suatu pekerjaan konstruksi.  

2. Estimasi Biaya (Cost Estimating) 

Estimasi biaya adalah perkiraan suatu biaya pembangunan yang diperlukan 

dalam penyelesaian suatu pekerjaan konstruksi.  

3. Anggaran Biaya (Cost Budgeting) 

Penganggaran biaya adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis 

untuk biaya yang diperlukan untuk bahan, material serta upah para pekerja yang 

berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan konstruksi.  

 

2.7.2 Manajemen Waktu (Time Management)  

Manajemen waktu adalah suatu perencanaan waktu yang dibutuhkan 

dalam memastikan penyelesaian pekerjaan konstruksi dapat selesai tepat waktu 

dan tidak melebihi dari waktu yang di rencanakan.  
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2.8 Proyek  

Proyek adalah suatu kegiatan yang di laksanakan sesuai dengan 

permintaan dan design dari pebisnis atau pemilik pekerjaan dengan target tertentu 

dan harus di selesaikan dalam waktu yang di tentukan.  

Proyek tidak selalu di kaitkan dengan pekerjaan pembangunan, dalam 

bidang elektrikal dapat disebut sebagai proyek, instalasi jaringan listrik dapat juga 

di sebut dengan proyek.  

2.8.1 Faktor Produksi Utama dalam Proyek  

Dalam setiap pekerjaan terdapat faktor-faktor tertentu yang mempengaruhi 

produktifitas dalam suatu pekerjaan. Dalam pekerjaan pembangunan terdapat 5 

faktor utama yang dapat mempengaruhi pekerjaan pembangunan, yaitu :  

1. Sumber Daya Manusia (Manpower) 

Faktor utama dalam pekerjaan adalah Manpower atau biasanya yang 

disebut dengan Sumber Daya Manusia. Dimana Manpower ini sebagai 

sarana tenaga kerja yang membantu proses pembangunan.  

2. Alat (Machines) 

Faktor kedua dalam pekerjaan pembangunan adalah alat berat (Machines), 

penggunaan alat berat disini guna untuk membantu tenaga kerja yang pekerjaan 

nya tidak dapat di kerjakan menggunakan tenaga manusia. Guna alat ini juga 

dapat meringankan dan membantu pekerjaan-pekerjaan berat para pekerja.  

3. Biaya (Money) 

Faktor ketiga yang mempengaruhi pekerjaan pembangunan adalah uang 

atau biaya. Sebelum terlaksana nya suatu pekerjaan proyek, akan selalu estimasi 

biaya atau yang dikenal dengan Rencana Anggaran Biaya dimana pada suatu 
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pekerjaan diharuskan mengetahui berapa estimasi biaya yang dibutuhkan agar 

pekerjaan ini dapat selesai sesuai dengan rencana biaya yang telah direncanakan.  

4. Metode (Method) 

Faktor keempat yang mempengaruhi suatu pekerjaan pembangunan disini 

adalah metode kerja, dalam pekerjaan pembangunan metode kerja juga berperan 

penting dalam suatu pekerjaan. Tanpa adanya metode kerja yang sesuai dengan 

standar, suatu pekerjaan tidak dapat bekerja secara maksimal.  

5. Bahan (Materials) 

Faktor kelima yang mempengaruhi suatu pekerjaan pembangunan disini 

adalah Bahan atau materials. Dalam suatu pekerjaan pembangunan juga 

dibutuhkan nya bahan yang dibutuhkan agar pekerjaan dapat dikerjakan secara 

maksimal.  

Jika salah satu dari kelima faktor diatas tidak terpenuhi maka pekerjaan 

dalam suatu pembangunan tidak akan maksimal.  
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