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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Manajemen Proyek 

2.1.1 Proyek Konstruksi 

Menurut (Husen 2009:4) proyek adalah penggambungan dari beberapa 

sumber daya seperti manusia, material dan modal/biaya yang masukkan didalam 

suatu organisasi sementara untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Proyek adalah 

suatu kegiatan untuk mencapai suatu tujuan (bangunan/konstruksi) yang memiliki 

batasan sumber daya, dan waktu yang telah ditetapkan awal pekerjaannya dan 

waktu selesai pekerjaannya. Setiap proyek adalah unik karena tidak ada dua 

proyek  yang sama percis. Dalam mencapai suatu tujuan itu memiliki batasan 

yaitu biaya (anggaran) yang dialokasikan, jadwal dan mutu yang harus dipenuhi, 

dan batasan  itu dikenal dengan tiga kendala (tripel constraint). 

Biaya (anggaran) 

          Jadwal (waktu)      Mutu (kinerja) 

Gambar 2.1 Tripel Contraint 

Jadi proyek konstruksi adalah suatu kegiatan untuk mencapai suatu hasil dalam 

bentuk infrastruktur atau bangunan. 

Secara umum jenis proyek konstruksi terbagi menjadi :  Proyek kontruksi 

bangunan gedung (Building Construction) 
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Proyek konstruksi bangunan gedung adalah jenis proyek yang banyak 

dikerjakan. Proyek ini mencangkup bangunan gedung pekantoran, pertokoan, 

sekolah, rumah sakit , dan sebagainya. 

1. Proyek bangunan perumahan/pemukiman  

Proyek banngunan perumahan/pemukiman adalah proses 

pembangunannya dilakukan secara serempak dengan penyediaan prasarana 

penunjang lainnya. Dalam proyek ini diperlukan perencanaan yang matang 

untuk infrastruktur dalam lingkungan perumahan seperti air bersih, listrik, 

jalan, dan sebagainya. Proyek ini mencngkup dari perumahan sederhana 

sampai mewah, dan rumah susun. 

2. Proyek konstruksi teknik sipil/proyek 

Proyek konstruksi teknik sipil adalah proyek berskala besar dan 

membutuhkan teknologi tinggi. Proyek ini proses penambahan infrastruktur 

pada suatu lingkungan terbangun. Proyek ini mencangkup proyek jalan raya, 

proyek jembatan, proyek pembangkit listrik, proyek bendungan, dan 

sebagainya. 

3. Proyek konstruksi industri  

Proyek konstruksi industri ini membutuhkan perencanaan yang teliti dan 

keahlian/teknologi yang spesifikasi. Proyek ini mencangkup pertambangan, 

kilang minyak, industri berat / industri dasar. 

2.1.2 Manajemen proyek 

Didalam proyek itu memiliki batasan waktu, dibutuhkan manejemen proyek 

didalamnya supaya proyek terlaksana dengan waktu yang telah ditetapkan. 

Manajemen adalah proses merencanakan, memimpin, mengorganisir, dan 

Romida Damanik, Penggunaan Metode PERT Untuk Estimasi Kepada Proyek Apartemen Puri Khayangan Residance Kota Batam, 2018 
UIB Repository©2018



9 

 

 
Universitas Internasional Batam 

mengendalikan kegiatan anggota serta sumber daya lain untuk mencapai sasaran 

oraganisasi yang telah ditetapkan. Fungsi utama manajemen yaitu : 

1. Planning ( fungsi perencanaan) 

Planning adalah suatu aktivitas menyusun tujuan suatu 

organisasi(perusahaan), setelah itu menyusun rencana-rencana untuk 

mencapai tujuan suatu organisasi tersebut(perusahaan).Planning adalah 

proses awal dan proses yang terpenting dari semua fungsi manajemen 

karena bila fungsi perencanaan tidak dilakukan dengan baik maka  fungsi-

fungsi selanjutnya akan berantakan atau tidak terarah.Dalam kegiatan 

perencanaan menetapkan tujuan dan target, meyusun stategi untuk mencapai 

tujuan, menentukan suber daya yang digunakan, menetapkan standar 

keberhasilan dan upaya dalam mencapai tujuan. 

2. Organizing (fungsi pengorganisasian) 

Organizing adalah suatu aktivitas  perencanaan dalam sumber daya 

manusia dan sumber daya fisik lainnya yang dimiliki agar dapat 

menajalankan rencana-rencana yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan 

yang diinginkan.Fungsi dari pengorganisasian mengelompokkan sumber 

daya manusia,alat menjadi satu kesatuan untuk melaksanakan tugas dan 

wewenang yang diberi sesuai dengan kemampuannya untuk mencapai 

tujuan yang diinginkan.Organizing memudahkan tugas manejer dalam 

mengawasi dan menentukan orang-orang yang dibutuhkan. 

3. Directing (fungsi pengarahan) 

Directing adalah suatu aktivitas memberikan pengarahan pada sumber 

daya manusia yang telah ditetapkan untuk mengerjakan tugasnya secara 
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efektif dan efisien dan bekerja secara dinamis.Kegiatan dalam fungsi 

pengarahan membimbing dan memberi motivasi kepada pekerja agar 

bekerja secara efektif dan efisien, memberi tugas pada pekerja sesuai bagian 

yang telah diberikan, menjelaskan kebijakan yang telah diterapkan pada 

pekerja. 

4. Controlling (fungsi pengendalian/pengawasan) 

Controlling adalah suatu aktivitas menilai suatu kinerja berdasarkan 

standar yang telah dibuat, dan bila ada perubahan atau perbaikan apabila 

dibutuhkan.Kegiatan dalam fungsi pengendalian/pengawasan mengevaluasi 

kinerja yang telah dibuat, memberikan alternatif solusi yang bisa digunakan 

dalam meyelesaikan masalah yang ada dalam proses kinerja yang sedang 

berlangsung. 

Didalam proyek konstruksi juga memiliki manajemen proyek konstruksi. 

Manajemen konstruksi adalah ilmu yang mempelajari dan mempraktekkan aspek-

aspek manejerial dan proses awal dan selesainya proyek dalam bentuk bangunan 

secara efisien dan efektif. Manejemen  proyek konstruksi adalah suatu penerapan 

secara sistematis dari fungsi  manejemen perencanaan, manejemen pelaksanaan, 

manejemen pengendalian dalam suatu proyek untuk mencapai tujuan secara 

optimal dengan menggunakan sumber daya secara efektif dan efisien.Sumber 

daya dalam manejemen proyek konstruksi meliputi manpower, material, 

mechines, money dan method. 

Didalam manejemen proyek memiliki keanekaragaman kegiatan dimulai 

dari perencanaan program, survey, penelitian, kelayakan proyek, perancangan, 

pengadaan lelang hingga pelaksanaan yang melibatkan berbagai pihak (surveyor, 
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arsitek, ahli geologi, konstraktor, dsb).Manejemen proyek konstruksi berperan 

penting dalam keberhasilan proyek dalam segi waktu, biaya, mutu, keamanan dan 

kenyamanan secara optimal.Sehingga manejemen proyek konstruksi suatu 

keharusan sebagai badan usaha prefesional sebagai wakil dari pemilik. 

2.2 Tujuan Manejemen Proyek 

Tujuan dari adanya manejemen proyek di proyek konstruksi  yaitu : 

1. Tepat waktu  

Penyelesaian proyek itu sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dan 

tidak terjadi keterlambatan. 

2. Anggaran sesuia dengan perencanaan 

Penggunaan anggaran sesuai dengan kesepkatan yang telah dibicarakan dan 

tidak ada pemborosan dan biaya tambahan diluar rencana anggaran. 

3. Kualitas sesui dengan kriteria yang disyaratkan 

Agar tidak terjadi pengurangan atau penurunan kualitas yang ditetapkan jadi 

perlu pengawasan dalam kualitasnya. 

4. Proses kegiatan proyek berlangsung dengan lancar 

Mengawasi proses kegiatan proyek agar sesuia dengan prosedur yang 

ditetapkan. 

2.3 Metode dan Teknik Manajemen Proyek 

2.3.1 Metode Penjadwalan 

Didalam pekerjaan proyek dibutuhkan penjadwalan agar proyek berjalan 

lancar dan selesai dengan tepat waktu. Dalam pembuatan penjadwalan dibutuhkan 

penyusun kegiatan dan hubungan antar kegiatan dibuat lebih detail dan terperinci. 

Dengan adanya penjadwalan dalam proyek membantu dalam evaluasi proyek, dan 
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memberikan informasi tentang kemajuan proyek dalam kinerja  sumber daya 

berupa biaya, tenaga kerja, peralatan dan material. 

Selama proyek berjalan, proses monitoring dan pembaruhan selalu 

dilakukan untuk mendapatkan penjadwalan yang nyata supaya alokasi sumber 

daya dan penetapan durasi sesuai dengan tujuan proyek, penjadwalan mengikuti 

perkembangan proyek dengan berbagai permasalahannya.  

Didalam penjadwalan ada metoda-metoda untuk membuat penjadwalan 

yaitu : 

1. Metoda jalur kritis (critical path method) 

Metode ini dikembang sejak tahun1957, metode ini pertama kali digunakan 

untuk membangun pabrik kimia oleh perusahan Du Pont. Tujuannya 

menggunakan metode ini untuk mengetahui besar anggaran biayanya, dan 

menetukan penjadwalan kegiatan pekerja-pekerja supaya proyek selesai dengan 

tepat waktu dan tepat biayanya. Metode ini menganalisis aktivitas yang 

menentukan waktu tercepat agar proyek dapat diselesaikan dan metode ini 

memperkirakan waktu  kegiatan proyek secara pasti . Metode ini digambarkan 

dalam bentuk jaringan. Critical path method adalah rangkaian pekerjaan suatu 

proyek menjadi bagian kritis atas selesainya proyek keseluruhan. Didalam metode 

critical path method dikenal dengan adanya jalur kritis, dimana jalur yang 

memiliki komponen-komponen kegiatan yang waktunya yang paling lama. Jalur 

kritis berperan penting dalam proyek karena di jalur kritis terletak kegiatan-

kegiatan yang bila pelaksanaannya terlambat akan mengakibatkan keterlambatan 

proyek  secara keseluruhan. 
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2. Metode evaluasi dan review proyek (PERT) 

Booz Allen Hamilton menemukan metode penjadwalan pada tahun 1958 

yang bernama PERT (Program Evaluation and Review Technique). PERT 

digunakan untuk mempermudahkan proses penjadwalan dan perencanaan untuk 

proyek berskala besar dan komplek karena metode PERT mengatasi ketidak 

pastian dalam proyek tanpa mengetahui durasi dari setiap aktifitas. Dengan 

adanya metode ini dapat menganalisis kemungkinan-kemungkinan sejauh mana 

proyek menyimpang atau terpenuhi. 

3. Metode preseden diagram (precedence diagram) 

Pada awal dekada 60-an J.W Fondahl dari universitas Standford USA 

memperkenalkan metode preseden diagram (PDM). Metode ini juga sering 

disebut dengan Activity On Node (AON), dimana metode ini sering digambarkan 

dengan lambang segi empat karena letak kegiatannya dibagian node. Metode 

preseden diagram diwakili dengan lambang yang mudah diidentifikasi,bentuk 

umum yang biasanya digunakan yaitu : 

 

 

 

Gambar 2.2 Metode Preseden  

 

Keterangan : 

ES :  Earliest Start, waktu mulai suatu kegiatan. 

EF :  Earliest Finish, waktu selesai suatu kegiatan. 

ES 

LS 

NO.KEG DURASI 

JENIS 

KEGIATAN 

EF 

LF 

Romida Damanik, Penggunaan Metode PERT Untuk Estimasi Kepada Proyek Apartemen Puri Khayangan Residance Kota Batam, 2018 
UIB Repository©2018



14 

 

 
Universitas Internasional Batam 

LS : Latest Start, waktu yang paling terakhir boleh dimulai, yaitu 

waktu yang paling akhir kegiatan boleh dimulai tanpa 

memperlambat proyek secara keseluruhan. 

LF : Latest Finish, waktu paling akhir kegiatan boleh selesai. 

2.3.2 Metode Perkiraan Biaya 

Metode perkiraan biaya  adalah memperkirakan jumlah biaya yang 

dibutuhkan  dalam suatu kegiatan  yang berdasarkan informasi  yang tersedia pada 

saat itu. Perkiraan biaya dibutuhkan oleh pihak owner/pemilik, pihak konsultan, 

dan pihak kontrator untuk gambaran biaya yang diperlukan di dalam suatu proyek. 

Dengan adanya metode perkiraan biaya didalam suatu proyek membuat dari pihak 

owner/pemilik memiliki informasi jumlah biaya seawal mungkin, agar pihak dari 

owner/pemilik dapat mengambil keputusan berkaitan dengan proyek yang 

dilaksanakan.  

Dari pihak konsultan perencana metode perkiraan biaya dibutuhkan untuk 

menentukan beberapa pilihan desain konstruksi lengkap dengan perkiraan biaya 

yang akan diajukan kepada pihak owner/pemilik supaya dari pihak owner dapat 

mempertimbangkan pilihan desain sesuai dengan anggaran biaya yang dimiliki. 

Dalam proses perkiraan biaya harus dipersiapkan dengan hati-hati dari tingkat 

perkiraan konseptual sampai dengan perkiraan yang terperinci untuk memperoleh 

keakurtan perkiraan biaya konstruksi. Untuk mendapatkan perkiraan biaya yang 

cukup akurat ada salah satu metode yang digunakan dalam metode perkiraan 

yaitu: 
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1. Metode Parametrik 

Metode parametrik adalah metode yang mengunakan matimatis anta biaya 

atau jam, orang denga karakter fisik tertentu, seperti dengan berat, volume, 

panjang, luas, daya atau watt, dan sebagainya. Contohnya volume kapasitas 

gudang untuk penyimpanan didalamnya, kapasitas produksi untuk pabrik. 

Hubungan dinyatakan dalm matematis dalam bentuk kurva linear ataupun 

kurva pangkat. Kurva linear biasanya dinyatakan dengan rumus  

    y = ax 

    atau  

 y = px + q 

Keterangan  

y = Biaya  

x = Variabel bebas yang berupa karakter fisik tertentu  

a, p, q =  Parameter yang mmenunjukkan hubungan antar y dan x 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Kurva Linear  
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2.3.3 Metode Pengaturan sumber daya  

Metode pengaturan sumber daya  didalam proyek  untuk mengatur  sumber 

daya yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Sumber daya yang dimaksud  

adalah sumber daya manusia, sumber daya biaya, dan sumber daya material. 

1. Struktur rincian pekerjaan(WBS) 

Struktur rincian pekerjaan dilakukan diawal proyek untuk menetukan 

ruang lingkup, memperkirakan biaya, dan penjadwalan. Struktur 

rincian kerja ini membagi proyek yang komplek menjadi potongan-

potongan kecil untuk menyediakan kerangka kerja yang lebih baik 

dan mengatur serta mengolah proyek. 

2. Struktur organisasi pelaksana 

Didalam suatu proyek dibutuhkan struktur organisasi, tujuannya 

untuk mewujudkan kelancaran proyek dan pelaksanaan proyek sesuai 

dengan yang diharapkan. 

2.3.4 Metode Pelaksanaan 

Dengan adanya metode pelaksanaan dalam proyek konstruksi dapat 

membantu penyelesaian pekerjaan dalam suatu proyek. Sehingga target 

biaya, mutu, dan waktu dapat tercapai sesuai dengan yang telah ditetapkan. 

Didalam pekerjaan konstruksi, diperlukan suatu metode terobosan untuk 

menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di lapangan.  

Khususnya disaat mengahadapi masalah yang terjadi dilapangan 

dengan kondisi lapangan yang tidak sesuai perkiraan sebelumnya. Sehingga 

penerapan metode pelaksanaan konstruksi sesuai dengan kondisi lapangan, 

akan sangat membantu menyelesaikan masalah proyek yang bersangkutan. 
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Didalam metode pelaksanaan konstruksi dibagi lagi menjadi dua 

metode yaitu  : 

1. Metode pelaksanaan dengan sistem tradisional 

Pada sistem tradisional  pemilik/owner  pada saat tahap perancangan 

melakukan ikatan kontrak dengan konsultan perencana. Pada sat tahap 

pelaksanaan dari pihak owner/pemilik melakukan ikatan kontrak 

dengan dengan pihak kontraktor. Dalam sistem tradisional pihak 

kontraktor bekerja sendiri secara independen. Sebelum dari pihak 

owner/pemilik memilih kontraktor dari pihak perencana harus 

menyelesaikan tugas-tugas perencanaanya. Setelah pihak 

owner/pemilik menentukan kontraktornya , biasanya dari pihak 

owner/pemilik meminta pada pihak rencana untuk menjadi pengawas 

selama proses proyek berjalan dengan atas nama pemilik/ owner. 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Sistem Tradisional 

 

------------------------ 

PEMILIK 

PERENCANAAN KONTRAK

SUB KONTRAKTOR 
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2. Metode pelaksanaan dengan metode tumpang tindih  

Metode ini sering digunakan di dunia konstruksi karena lebih cepat 

dan biayanya lebih murah. Didunia perekonomian yang maju ini 

membutuhkan proses yang cepat dan biaya yang terjamin sehingga 

banyak sekali perusahan-perusahan dibagian konstruksi menggunakan 

metode ini selain cepat dan biaya yang murah memberikan 

keuntungan perusahaan. Proses kerja metode tumpang tindih ini bisa 

dikerjakan secara bersamaan atau paralel, misalnya pelaksanaan 

konstruksi dapat dikerjakan tanpa harus menunggu proses 

perencanaan selesai. Proyek yang menggunakan metode tumpang 

tindih mempunyai bermacam resiko yang mengganggu keberhasilan 

proyek. Karena metode ini pengerjaanya tidak menunggu 100% 

proses perencaan selesai sewaktu-waktu dapat berubah tergantung 

situasi yang ada dilapangan dan keputusan antar owner/pemilik dan 

arsitek. Sehingga di dalam metode ini diperlukan manejemen resiko 

untuk mengetahui resiko yang akan didapat selama proses proyek 

berjalan dan mencari cara mengatasi masalah tersebut. 

2.3.5 Metode Pengendalian 

Metode pengendalian ini dilakakukan agar selama proses proyek 

berjalan tetap berjalan pada waktunya, biaya yang ditetapkan. Metode ini 

berkonsentrasi dalam pengendalian penggunaan sumber daya secara efektif 

dan efisien, pengendalian pekerjaan kearah tujuan yang telah ditentukan. 

Metode pengendalian ini membandingkan kinerja yang sedang berlangsung 

dengan standar yang telah ditetapkan. 
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1. Konsep Nilai Hasil (Earned Value) 

Konsep earned value mulai digunakan pada akhir abad 20. Konsep 

earned value adalah menghitung besarnya anggaran biaya selama 

proses dilaksanakanya sampai selesainya proyek. Analisa dalam 

metode ini menggunakan 3 (tiga) indicator, yaitu  

a) ACWP (Actual Cost of Work Performance) 

Jumlah anggaran yang telah digunakan salaam kegiatan 

dilapangan berlangsung dalam kurun waktu tertentu. 

b) BCWP (Budgeted Cost of Work Performance) 

Jumlah anggaran yang sesuai nilainya dengan kegiatan dilapangan 

yang telah terlaksana. 

c) BCWSC (Budgeted Cost of Work Scheduled) 

Jumlah anggaran yang direncanakan untuk kegiatan yang 

dilakuakn proyek. 

2. Konsep Cadangan Waktu (Time Reverse) 

Konsep cadangan waktu sebagai perbandingan antara waktu yang 

dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek terhadap waktu yang 

tersedia. Time reverse adalah cadangan waktu pada jalur tertentu dari 

urutan kegiatan proyek. Batasan cadangan waktu dinyatakan dengan 

rumus sebagai berikut : 
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CW = EET – LET 

Dimana : 

CW = Cadangan waktu 

EET = Earliest event time 

LET = Lates event time 

3. Audit Proyek  

Setelah pekerjaan proyek selesai, masuk ke audit proyek. Audit 

proyek adalah kegiatan yang terdiri dari langkah-langkah sistematis 

untuk mengkaji secara objektif bahan bukti menyangkut pernyatan 

ekonomi dan kegiatan lain. Auditor tugasnya memberikan keputusan 

atau pendapat dari hasil bahan pembuktian, setelah itu melaporkannya 

kepada pihak ketiga dan auditor melengkapi bahan bukti untuk 

kebenaran isi laporan ,dan perbaikan unuk meningkatkan efektifitas 

proyek. Ada beberapa tahapan dalam proses audit proyek, yaitu : 

1. Survai Pendahuluan  

2. Mengkaji dan menguji system pengendalian manajemen  

3. Pemeriksaan terinci 

4. Penyusunan laporan 

2.4 Sistem pengadaan dan pengaturan sumber daya  

2.4.1 Pengadaan Sumber Daya Manusia  

Sumber daya manusia sangatlah penting didalam suatu proyek, karena 

manusia adalah faktor yang utama dalam keberhasilan suatu proyek. Pengadaan 

sumber daya manusia diawali dengan perencanaan kebutuhan tenaga kerja, seleksi 

tenaga kerja, setelah itu tenaga kerja yang berhasil seleksi diberikan penempatan 
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sesuai kekampuannya. Pengadaan sumber daya manusia dikelompokkan lagi 

menjadi beberapa kategori, dimulai dari tenaga ahli, sampai ketenaga tukang. 

Pengadaan sumber daya manusia pada proyek  dibagi menjadi beberapa kategori, 

yaitu 

1. Tenaga Ahli 

Tenaga ahli adalah tenaga kerja yang memiliki keahlian dan 

pengalaman kerja yang cukup dibidangnya. Tenaga kerja 

memiliki latar belakang pendidikan universitas atau akademik. 

2. Asisten Tenaga Ahli  

Asisten tenaga ahli adalah tenaga ahli muda yang baru bekerja 

disuatu proyek atau baru lulus yang bertugas membantu kerja 

tenaga ahli. 

3. Tenaga Pengawas / Mandor  

Tenaga pengawas / mandor adalah pengawas selama proses 

proyek berjalan dan mengatur mengatur para tukang yang bekerja 

di lapangan. Menjadi tenaga pengawas harus memiliki 

kemampuan dalam membaca gambar kerja, dapat menilai kualitas 

material, dan dapat membuat laporan perkembangan proyek. 

4. Tenaga Kerja Tukang  

Tenaga kerja tukang adalah memiliki keahlian / pengalaman kerja 

di dalam bidang-bidang tertentu. 
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5. Tenaga Halper / tenaga kasar  

Tenaga halper / tenaga kasar adalah tenaga kerja yang memiliki 

fungsi membantu tukang dalam mengerjakan tugas-tugasnya di 

dala proyek. 

a. Site Manager 

Site manager adalah pekerja yang bertanggung jawab atas 

pelaksanaan pembangunan keseluruhan baik itu biaya, waktu dan mutu. 

Tugas dan tanggung jawab site manager dilapangan sebagai berikut : 

1. Menyusun rencana utama proyek agar dikembangkan menjadi 

rencana pelaksana proyek sesui dengan petunjuk Project 

Director dan berkoordinasi dengan manager marketing. 

2. Memberikan motivasi kepada tenaga kerja dan meningkatkan 

SDM dilapangan supaya bekerja lebih solid lagi sebagai satu tim 

untuk mencapai efektivitas system manajemen mutu. 

3. Mengarahkan dan memonitoring setiap pelaksanaan metode 

kerja industri, manajemen konstruksi, dan sistem manajemen 

mutu atas proyek dibawah pengawasannya. 

4. Mengevaluasi dan memutuskan borongan upah kerja yang di 

recomendasikan oleh Project Director, dan memerikan upah 

sesui standar yang telah disepakati oleh manajemen. 

5. Bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan mandor dan 

subkon seriap akhir bulan.  
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6. Memimpin dan mengkoordinasi pemanfaatan peralatan kerja 

dan sarana penunjung sehingga lebih efekti dan efisien dalam 

menggunakan. 

7. Memeriksa hasil pekerjaan mandor dan sub kon setiap akhir 

bulan yang dilakukan oleh manajer proyek. 

8. Menyusun laporan bulanan untuk dilaporankan pada pihak 

Project Director atas pelaksanaan proyek-proyek dibawah 

pengawasannya. 

9. Merencanakan, melaksanaan, mengewasi, dan mengevaluasi 

kegiatan-kegiatan proyek sehingga mencapai Target Schedule, 

mutu, dan anggaran biaya. 

10. Menyusun penjadwalan pelaksanaan proyek sesuia dengan 

rencana induk proyek. 

11. Mengawasi secara ketat pelaksanaan proses proyek konstruksi 

bersama Team Work di lapangan sehingga mengahasilkan 

produk properti dan industri konstruksi yang berkualitas. 

12. Mengevaulasi dengan rutin pemakain bahan dan peralatan yang 

ada di lapangan. Memberi pengarahan dalam penaataan material 

sehingga tidak terjadi pemborosan dan budget terkontrol. 

13. Secara rutin mempersiapkan pengadaan tenaga kerja, bahan, dan 

peralatan 

14. Memimpin team work yang berada dilapangan, setiap sebulan 

sekali mengadakan rapat lapangan dan hasil rapatnya dilaporkan 

ke koordinator yang tembus ke Project Director. 
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15. Memproses tenaga kerja tambahan di lapangan, dan 

melaporkannya kepada pihak koordinat proyek atau Project 

Director untuk mendapatkan persetujuan. 

b. Supervisor  

Supervisor adalah seseorang yang memiliki kuasa dan wewenang 

dalam mengeluarkan perintah kepada tenaga kerja bawahannya dibawah 

arahan atasanya. Tugas dan tanggung jawab  supervisor sebagai berikut : 

1. Membantu pelaksanaan kegiatan-kegiatan kerja selama proyek 

berlangsung sesui pengarahan atasan (site manager). 

2. Menbantu mengatur pengambilan penggunaan material dalam 

pegontrolan anggaran perusahaan. 

3. Memberikan arahan teknis kepada pekerja sesui dengan petunjuk 

site manager supaya lebih efektif dan efisien sehingga dapat 

mencapai target  anggaran yang sudah direncanakan. 

4. Membangun hubungan kerja yang baik dengan mandor dan para 

pekerja. 

5. Membantu mengawasi peralatan kerja yang berada di proyek. 

c. Storekeeper  

Storekeeper adalah seseorang  yang diberi tugas dan tanggung jawab 

dalam kelancaran operasional dibagaian penyimpanan dan pengeluaran 

barang dari gudang.Tugas dan tanggung jawab storekeeper sebagai berikut : 

1. Mengatur keluar dan masuknya barang dari gudang proyek. 

2. Mendokumentasikan semua bahan yang keluar dan masuk dalam 

akrtu stock bahan. 
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3. Membuat laporan rekapitulasimaterial bulanan yang diketahui 

manajer proyek dan dilaporkan ke coordinator proyek, lalu tembus 

ke logistic serta melakukan stock opname secara berskala. 

4. Mengatur penempatan material sesuai dengan arahan manajemer 

proyek, dan mengawasi barang-barang yang keluar masuk dari 

gudang. 

5. Mengecek dan menghitung secara baik volume barang yang 

diterima dari supplier. 

d. Purchasing  

Purchasing sangat penting dalam manajemen material. Purchasing  

proses pencarian sumber material dan jasa untuk kegiatan produksi.  

Tugas dan tanggung jawab purchasing seperti berikut : 

1. Menyiapkan persedian material yang dibutuhkan dilapangan sesui 

dengan schedule kerja yang telah ditetapkan, supaya pekerjaan 

tidak tertunda akibat dari tidak tersedianya material. 

2. Memesan kebutuhan material kekantor pusat berdasarkan dengan 

volume jenis dan tahapan pekerjaan di lapangan proyek. 

3. Menerima kedatangan pesanan material di lapangan dan 

memeriksanya untuk memastikan pesanan yang telah dipesan 

sebelumnya ,baik itu kualitas dan kuantitas. 

4. Mengatur susunan penyimpanan material di lapangan proyek, 

supaya material yang berada di tempat penyimpanan tidak rusak 

atapun hilang. 
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e. Landscaping  

Landscaping adalah pembuatan taman diaerea perumahan, apartemen, 

kantor, dan tempat umum. Tugas dan tanggung jawab landscaping yaitu : 

1. Merencanakan pembangunan ruang Landscape Development Plan 

(LDP). 

2. Mendesain konsep ruang yang berada diluar. 

3. Melakukan pengontrolan material desain ruang luar.  

4. Memesan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk diruangan luar. 

2.4.2 Sumber Daya Biaya 

Dalam menjalankan sebuah proyek tidak hanya membutuhkan sumber daya 

manusia dibutuhkan juga sumber daya biaya/anggaran. Jika anggaran tidak sesui 

dengan kesepakatan atau tidak cair membuat proses proyek berhenti dan tidak 

selesai tepat waktu. Untuk mengatur keuangan dibutuhkan orang-orang yag ahli 

dalam bidang akutansi atau administrasi supaya keluar masuknya uang dapat 

terkoordinasi dengan baik. 

2.4.3 Sumber Daya Material 

Dalam proses pekerjaan konstruksi memerlukan bahan dan alat untuk 

membantu dalam pelaksanaan proyek konstruksi. Bahan dan alat yang digunakan 

harus memenuhi syarat yang berkualitas baik. Perlunya pengawas dan perawatan 

bahan dan alat untuk menjaga kualitasnya tetap baik.  

1. Semen  

Semen adalah bahan yang digunakan untuk merekatkan batu, batako, 

bata, dan bahan bangunan yang lainnya. Unsur-unsur yang terkadung dalam 
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semen yaitu senyawa silikat, zat kapur, dan kalsium. Semen bila 

ditambahkan air akan menjadi pasta semen. Bila pasta semen ditambahkan 

agregat halus akan menjadi mortar. Bila mortar ditambahkan agregat kasar 

akan menjadi campuran beton segar yang telah mengeras menjadi beton 

keras. Jenis semen yang sering digunakan dalam konstruksi semen Portland 

cemen (PC). Semen Portland menghasilkan beton yang berkualitas tinggi 

dengan seiringnya waktu. Semen dengan tekstur yang halus lebih baik 

karena mempercepat reaksi yang terjadi dan proses peningkatan kekuatan 

beton juga cepat. 

2. Agregat  

Agregat adalah sekumpulan material pembentuk beton seperti krikil, 

pasir, batu pecah yang digunakan secara bersamaan dengan suatu pengikat 

seperti semen.  Agregat yang digunakan dalam adukan beton harus sesuai 

dengan SK SNI T-15-199-03. Agregat dibagi menjadi dua kenis 

berdasarkan ukurannya, yaitu agregat kasar dan agregat halus. Agregat kasar 

terdiri dari krikil dan batu pecah. Agregat halus adalah agregat berupa pasir. 

3. Air  

Air sangat diperlukan dalam pekerjaan konstruksi. Air diperlukaan 

saat pengeboran tanah, supaya tanah yang telah di bor tidak jatuh atau 

longsor kebawah. Air juga digunakan untuk membersihkan mobil yang 

membawa beton ke proyek untuk membersihkan setelah menurunkan 

campuran beton. 
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4. Baja Tulangan 

Baja tulangan adalah bahan yang digunakan dalam konstruksi. Baja 

tulangan sebagai tulangan beton bertulang dan bahan utama yang digunakan 

untuk memikul kekuatan tarik pada beton bertulang. 

5. Beton Raady Mix  

Campuran antara agregat halus, agregat kasar, semen, pasir, dan air 

menjadi beton. Konstraktor sekarang menggunakan ready mix karena lebih 

efesien dan efektif, tidak membutuhkan waktu dalam dalam pembuatannya, 

sehingga dapat mempercepat waktu pengerjaan. 

6. Bore Plie  

Alat yang digunakan untuk menembus tanah sampai menemukan 

tanah keras. 

7. Crane  

Crane digunakan untuk memindahkan benda-benda yang berat. 

Dengan adanya crane pekerjaan lebih cepat dan efisien. 

8. Beko 

Beko digunakan untuk mengangkat benda-benda berat dan mengeruk 

tanah. 

9. Truck 

Truck digunakan untuk membawa tanah-tanah hasil pengeboran 

kesuatu tempat. 
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