
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 
 

2.1 Ekonomi Teknik 
 

Ekonomi teknik merupakan analisis aspek-aspek perhitungan ekonomi 

secara sistematis berdasarkan sudut pandang rekayasa dengan pendekatan nilai 

waktu dari uang. Prinsip dasar dari ekonomi adalah nilai waktu dari uang artinya 

uang yang sekarang dimiliki nilainya tidak akan sama dimasa yang akan datang. 

Oleh karena itu, perusahaan BUMN maupun perusahaan swasta menggunakan 

pendekatan prinsip nilai waktu dari uang sebagai konsep dasar untuk menganalisis 

nilai aset-aset perusahaan. 

Agar prinsip dasar ekonomi dapat berjalan dengan sistematis, diperlukan 

suatu sistem yang secara umum dikenal dengan istilah manajemen agar dapat 

mengatur, mengoptimalkan dan mengendalikan pelaksanaan pekerjaan dengan 

baik. 

 

 
2.2 Project Management Body of Knowledge 

 

Project management body of knowledge atau disingkat dengan PMBOK 

merupakan panduan ilmu pengetahuan manajemen proyek yang telah diakui 

secara internasional. PMBOK disusun oleh Project Manajement Insitute (PMI) 

dengan tujuan untuk dijadikan standar manajemen proyek dan acuan utama dalam 

pelaksanaan manajemen proyek. 
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PMBOK dibagi dalam 9 bidang pengetahuan, antara lain: 
 

1. Integration Management 

 
Integration Management bertujuan untuk mengkoordinasi seluruh 

pengetahuan pada manajemen proyek. Manajemen integrasi 

memastikan seluruh elemen bersama menyelesaikan proyek dengan 

sukses pada waktu yang tepat. 

2. Scope Management 

 

Ilmu yang menangani masalah ruang lingkup dan kegiatan yang harus 

ditanganin di proyek. 

3. Time Management 

 
Ilmu yang mengkoordinasi durasi ataupun periode waktu yang 

dibutuhkan dalam suatu proyek. 

4. Cost Management 

 
Ilmu yang mempelajari bagaimana cara mengontrol kinerja dan 

memanfaatkan biaya seminimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan 

proyek. 

5. Quality Management 
 

Ilmu manajemen yang mengawasi kualitas produk. 

 

6. Procurement Management 

 

Manajemen pengadaan proyek meliputi aktivitas-aktivitas yang 

dibutuhkan untuk mendapatkan barang dan jasa bagi proyek dari luar 

organisasi terkait. 
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7. Risk Management 
 

Manajemen risiko proyek adalah ilmu dalam melakukan identifikasi, 

analisis, dan penanganan terhadap risiko proyek dengan tujuan 

menjamin keselamatan tenaga kerja selama pelaksanaan pembangunan 

proyek berlangsung. 

8. Communication Management 

 

Tujuan manajemen komunikasi dalam proyek adalah untuk 

memastikan ketepatan waktu dan kelayakan dalam melakukan 

pembuatan, koleksi, penyebaran, penyimpanan dan penyusunan 

informasi proyek. 

9. Human Resource Management 
 

Manajemen sumber daya manusia pada proyek meliputi aktivitas- 

aktivitas yang dibutuhkan untuk meningkatkan efektivitas pekerja 

yang terlibat dalam proyek. Manajemen sumber daya manusia meliputi 

pelanggan, anggota tim proyek, staf pendukung, pemasok (supplier) 

yang mendukung proyek dan sebagainya. 
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Gambar 2.1 Proses Manajemen Proyek dalam PMBOK 

(Sumber : M.Singgih, 2017) 
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2.3 Manajemen Proyek 
 

Manajemen proyek adalah suatu rangkaian aktivitas perencanaan, 

pengelolaan dan pengendalian sumber daya untuk menghasilkan suatu produk 

yang berkualitas. Sumber daya yang dimaksud antara lain biaya, waktu, mutu, 

tenaga kerja, material dan alat. Fokus utama manajemen proyek adalah efisiensi 

biaya dan efektivitas waktu tanpa harus mengurangi mutu ataupun kualitas proyek. 

 

 
2.4 Tahapan Manajemen Proyek 

 

Tahapan dalam manajemen proyek dibagi menjadi 6 proses, yaitu: 

 

1. Pendefinisian Proyek (Project Definition) 

 

Mengadakan studi kelayakan proyek dengan mempelajari risiko 

proyek, keuntungan yang akan didapat serta yang terpenting 

melakukan kajian apakah proyek tersebut layak atau tidak layak 

dilaksanakan. 

2.   Inisialisasi Proyek (Project Initiation) 
 

Perencanaan awal terhadap sumber daya dan metode yang akan 

digunakan sebelum melaksanakan pembangunan proyek. 

3. Perencanaan Proyek (Project Planning) 
 

Menguraikan waktu, biaya dan mutu yang diperlukan untuk 

melaksanakan proyek. Pada perencanaan proyek ini, akan terlihat 

dengan jelas pentingnya segitiga manajemen proyek (triple constrain) 

yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu proyek. 
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4. Pelaksanaan Proyek (Project Execution) 
 

Tahap realisasi dan eksekusi dilapangan dengan peraturan yang 

berlaku. 

5. Pemantauan dan Pengendalian Proyek (Project Monitoring & Control) 

Pemantauan progres pekerjaan agar mutu pekerjaan tetap terjaga. 

6. Penutupan Proyek (Project Closure) 

 

Pelaksanaan konstruksi telah selesai dan serah terima proyek. 

 

 

 

2.5 Aspek-Aspek Dalam Manajemen Proyek 

 

Dalam manajemen proyek diperlukan aspek-aspek manajemen untuk 

mendukung pelaksanaan proyek. Untuk mengidentifikasi berbagai masalah aspek- 

aspek dalam manajemen proyek dibutuhkan penanganan yang cermat diantaranya 

penanganan: 

1. Keuangan Dan Anggaran Biaya 
 

Keuangan ataupun anggaran biaya disini mengacu pada segi 

pembelanjaan kebutuhan proyek. Sumber keuangan dapat berasal dari 

modal sendiri, investor  maupun pinjaman dari bank. 

2. Manajemen Sumber Daya Manusia 

 

Manajemen sumber daya manusia mengacu pada kebutuhan tenaga 

kerja selama proyek berlangsung. Alokasi tenaga kerja yang baik 

sangat membantu dalam kesuksesan sebuah proyek. Perencanaan 

sumber daya manusia harus didasari organisasi proyek yang dibentuk 

dengan mempertimbangkan keahlian masing-masing, beban pekerjaan, 

dan tanggung jawab yang ditanggung. 
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3. Manajemen Produksi 
 

Manajemen produksi berkaitan dengan hasil akhir proyek. Hasil akhir 

proyek negatif apabila proses perencanaan dan pengendaliannya tidak 

baik. Agar hal ini tidak terjadi, diperlukan berbagai usaha untuk 

meningkatkan produktivitas sumber daya manusia, meningkatkan 

efisiensi proses produksi dan kerja serta meningkatkan kualitas 

produksi melalui jaminan mutu dan pengendalian mutu. 

4. Harga 

 

Masalah ini timbul karena kondisi eksternal dalam hal  persaingan 

harga yang dapat merugikan perusahaan. Misalnya karena produk yang 

dihasilkan dibanderol dengan harga yang lebih tinggi dan kalah 

bersaing dengan produk lain. 

5. Efektivitas dan Efisiensi 

 
Masalah ini dapat merugikan apabila fungsi produk yang dihasilkan 

tidak tepat sasaran. Selain itu faktor efisiensi juga tidak terpenuhi 

sehingga usaha produksi membutuhkan biaya besar. 

6. Pemasaran 

 

Pemasaran disini berkaitan dengan strategi penjualan produk agar 

produk laris dipasaran. Umumnya strategi pemasaran bersaing dalam 

segi harga, strategi promosi dan mutu produk. Penilaian pemasaran 

yang salah dapat merugikan perusahaan. 

7. Mutu 
 

Kualitas akhir produk yang bermutu akan meningkatkan daya saing 

serta memberikan kepuasan kepada pelanggan. 
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8. Waktu 
 

Perencanaan waktu yang baik dapat mengefisiensi biaya pengeluaran 

agar sesuai dengan perencanaan. 

 

 
2.6 Manajemen Biaya Proyek 

 

Manajemen biaya proyek merupakan satu diantara sembilan bidang 

pengetahuan dalam PMBOK. Manajemen biaya proyek meliputi proses untuk 

memastikan bahwa proyek selesai sesuai dengan anggaran yang dialokasikan. 

Proses-proses diantaranya sebagai berikut . 

1. Perencanaan Sumber Daya 

 
Perencanaan sumber daya waktu, tenaga kerja, peralatan dan material. 

 

2. Perencanaan Biaya 

 

Perencanaan anggaran biaya langsung dan biaya tidak langsung. 

 

3. Pengendalian Biaya 

 

Pengendalian anggaran proyek jika terjadi keterlambatan pekerjaan. 

 

Dalam manajemen biaya proyek, tujuan utamanya adalah bagaimana cara 

menyelesaikan pekerjaan proyek agar sesuai dengan anggaran yang direncanakan. 

Proses estimasi dan kontrol biaya merupakan kunci dalam perhitungan 

perencanaan biaya. Proses estimasi dan kontrol biaya sudah diperhitungkan mulai 

dari tahap desain, perencanaan, realisasi sampai dengan maintenance. Agar proses 

estimasi dan kontrol biaya berjalan lancar sesuai dengan perencanaan diperlukan 

seorang estimator yang berpengalaman dalam bidang estimasi biaya. 

Perkiraan biaya memegang peranan yang penting dalam penyelenggaraan 

suatu proyek. Segala sesuatu mengenai penyelenggaraan kegiatan proyek mulai 

Maryadi, Analisis Perbandingan Progres Perencanaan Dan Realisasi Pembangunan Proyek Lantai 6 Dan Penghubung Lantai 3 
S/D Lantai 5 Gedung B, Universitas Internasional Batam, 2018 UIB Repository©2018



14 
 

 

 
 

dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian akan dihitung dalam nilai 

uang. Maka pengalaman dan ketelitian akan sangat penting dalam perhitungan 

penyusunan perkiraan biaya proyek (Soeharto,1999). 

Jenis biaya proyek dibagi menjadi 2, yaitu biaya langsung (Direct Cost) 

dan biaya tidak langsung (Indirect Cost). 

 

 
2.6.1 Biaya Langsung (Direct Cost) 

 

Biaya langsung adalah biaya pelaksanaan pekerjaan konstruksi di 

lapangan. Perolehan Biaya langsung merupakan hasil perkalian volume atau 

kuantitas suatu pekerjaan terhadap harga satuan (unit cost) pekerjaan. Yang 

termasuk dalam kelompok biaya langsung adalah sebagai berikut : 

1. Biaya Material 

 

Biaya material terdiri dari biaya pembelian, biaya transportasi, biaya 

penyimpanan dan biaya kerusakan material. 

2. Biaya Pekerja atau Upah 
 

Biaya pekerja atau upah adalah biaya yang dikeluarkan untuk menggaji 

para pekerja yang melaksanakan proyek. Biaya pekerja dibayar 

berdasarkan : 

a. Upah harian 

 

Upah yang dibayar per satuan waktu. Penentuan besar kecilnya upah 

harian dipengaruhi oleh jenis keahlian pekerja, lokasi 

pekerjaan, tingkat kerumitan pekerjaan yang dikerjakan dan lain-lain. 
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b. Upah borongan 
 

Upah disini dibayar berdasarkan hasil negosiasi kontrak kerja sama 

yang telah disetujui dan ditandatanganin oleh pihak kontraktor 

dengan pihak pemborong atas paket pekerjaan yang dikerjakan. 

Besarnya upah ini tergantung dari besarnya volume pekerjaan yang 

dikerjakan. 

c. Upah berdasarkan produktivitas 

 

Besarnya upah berdasarkan produktivitas tergantung dari hasil 

pekerjaan yang mampu diselesaikan oleh pekerja dalam kurun waktu 

tertentu. 

3. Biaya Peralatan 
 

Biaya peralatan terdiri dari biaya pembelian peralatan, biaya  sewa, 

biaya operasional, biaya pemeliharaan, biaya operator, biaya mobilisasi, 

dan sebagainya. 

 

 
2.6.2 Biaya Tidak Langsung (Indirect Cost) 

 

Biaya tidak langsung adalah biaya tidak tetap yang harus ada dalam 

perencanaan biaya proyek. Biaya tidak langsung berfungsi sebagai dana cadangan 

agar jika terjadi permasalahan selama pembangunan proyek dapat dialokasikan. 

Biaya yang termasuk dalam biaya tidak langsung adalah : 
 

1. Biaya Overhead 

 

Biaya overhead adalah komponen biaya pengeluaran operasi 

perusahaan untuk proyek seperti penyewaan kantor sementara, biaya, 

air, biaya listrik, biaya pemasaran, biaya pajak dan sebagainya. 
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2. Biaya Tak Terduga (Contingence) 
 

Biaya tak terduga merupakan cadangan biaya yang dialokasikan jika 

terjadi permasalahan. Menurut pengalaman dan statistik menunjukkan 

selalu diperlukan biaya tak terduga. Pada umumnya biaya tak terduga 

diperlukan antara 0,5% - 5% dari total proyek. Yang termasuk dalam 

biaya tak terduga adalah : 

a. Kesalahan 

 

 Kealpaan pemborong dalam memasukkan pos pekerjaan . 

 

 Gambar perencanaan yang kurang lengkap . 
 

b. Ketidakpastian yang subjektif 

 

 Ketidakpastian yang subjektif timbul karena interpretasi yang 

subjektif terhadap bestek. 

 Ketidakpastian  yang  subjektif  lainnya  adalah  fluktuasi  harga 

material dan upah buruh yang tidak tepat diperkirakan. 

c. Ketidakpastian yang objektif 
 

Ketidakpastian yang objektif adalah ketidakpastian tentang perlu 

tidaknya suatu pekerjaan dilakukan atau tidak, dimana 

ketidakpastian itu ditentukan objek di luar kemampuan manusia. 

d. Variasi efisiensi 

 

Variasi efisiensi adalah variasi efisiensi dari sumber-sumber daya. 

 

3. Keuntungan 
 

Keuntungan adalah hasil penyelesaian pekerjaan yang diterima oleh 

pihak kontraktor yang telah dimasukkan dalam biaya proyek 

keseluruhan. Besar persentase keuntungan tergantung periode waktu 
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penyelesaian proyek. Semakin lama waktu penyelesaian proyek, maka 

makin tinggi kumulatif tidak langsung yang diperlukan (Soeharto, 

1999). Seperti grafik dibawah ini yang menunjukkan hubungan antara 

biaya langsung, biaya tidak langsung dan total biaya. Biaya optimal di 

dapatkan dengan cara mencari biaya proyek yang terendah. 

 

 

 
 

 

 
Gambar 2.2 Hubungan biaya total, biaya langsung dan biaya tidak 

langsung (Sumber : Soeharto, 1999) 

 

 
2.7 Perencanaan Penjadwalan Proyek 

 

Perencanaan jadwal proyek merupakan proses pembuatan asumsi masa 

depan, memperkirakan hasil yang akan datang yang mungkin tidak pasti atau 

kejadian yang tidak diketahui, mengumpulkan fakta-fakta dan opini dalam rangka 

menggambarkan dan mencapai tujuan dan sasaran yang telah dibuat ( Thomas E. 

Uher, 2011). 

Penjadwalan proyek meliputi perencanaan items pekerjaan terhadap waktu 

yang dibutuhkan untuk menyelesaikannya dalam pelaksanaan kegiatan proyek. 
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Pada tahap ini akan dibuat urutan pekerjaan sesuai dengan waktu yang dibutuhkan 

agar tidak terjadi benturan waktu pada pekerjaan proyek. Secara garis besar, 

metode penjadwalan proyek dibagi menjadi 5, antara lain : 

1. Bar Chart (diagram batang) 

 

2. Program Evaluation and Review Technique (PERT) 

 

3. Critical Path Method (CPM) 

 

4. Presedent Diagram Method (PDM) 

 

5. Penjadwalan dengan sistem komputasi 

 

Tujuan   atau   manfaat   pembuatan   penjadwalan   proyek   pada   proyek 

konstruksi adalah: 

1. Pedoman waktu dalam pelaksanaan pekerjaan proyek. 
 

2. Pedoman waktu dalam  pengadaan material dan peralatan proyek. 

 

3. Sebagai  acuan  waktu  dalam  memulai  dan  mengakhiri  pekerjaan 

proyek. 

4. Pedoman  dalam  penentuan  batas  waktu  jika  terjadi  keterlambatan 

pekerjaan  yang berujung pada denda biaya. 

5. Mengukur nilai suatu investasi. 
 

Penyajian penjadwalan proyek dapat dibuat menggunakan software seperti 

 

Microsoft Project salah satunya agar memudahkan penyusunan penjadwalan . 

 

 

 

2.8 Teknik Penjadwalan 

 

Penjadwalan merupakan penggambaran dari suatu diagram waktu untuk 

tiap item pekerjaan yang menentukan kapan suatu aktivitas dimulai, diakhiri 

maupun menundanya sehingga pemakaian sumber daya dapat disesuaikan dan 
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menurut kebutuhan yang telah ditentukan (Soeharto,1999). Teknik penjadwalan 

untuk proyek konstruksi yang akan dibahas pada tugas akhir ini adalah teknik 

penjadwalan menggunakan  diagram balok (bar chart). 

 

 
2.8.1    Diagram Balok (Bar Chart) 

 

Bar graph schedule atau di Indonesia disebut diagram balok ditemukan 

oleh H.L. Gantt pada tahun 1917. Oleh karena itu sering disebut Gantt Chart. 

Diagram balok dimaksudkan untuk mengidentifikasi unsur waktu dari tiap-tiap 

kegiatan secara berurutan dari awal sampai akhir kegiatan dari suatu proyek. 

Hingga saat ini diagram balok masih dipakai karena mudah dibuat serta mudah 

dipahami oleh setiap level manajemen. Masing-masing garis menunjukkan awal 

sampai akhir waktu penyelesaian suatu pekerjaan dan serangkaian pekerjaan yang 

ada di suatu proyek. 

Karena pembuatan dan penampilan informasinya sederhana dan tidak 

sulit, maka bar chart lebih tepat dalam menjadikan alat komunikasi untuk 

menentukan kemajuan pelaksanaan proyek. Kekurangan bar chart terletak pada 

tidak dapat menginformasikan ketergantungan antar kegiatan dan tidak 

mengindikasi kegiatan mana saja yang berada dalam lintasan kritisnya. 

Pada umumnya, diagram balok digambarkan sekaligus dengan kurva “ S ”. 

Kurva “ S ” dibuat untuk mengetahui rencana prestasi pekerjaan per satuan waktu 

dan saat dimulainya pekerjaan sampai selesai, yang digambarkan dengan 

persentase (%) kumulatif biaya terhadap satuan waktu pekerjaan. Penyajian 

informasi bar chart hanya terbatas pada hubungan antar kegiatan, tidak 

mengetahui  peletakan  lintasan  kritis  kegiatan  proyek.  Karena  urutan  kegiatan 
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yang tidak terperinci, maka jika terjadi keterlambatan proyek, prioritas kegiatan 

yang harus diperbaiki akan menjadi sulit untuk dilakukan. 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Diagram Bar Chart dengan kurva “ S ” 

 
(Sumber : http://www.ilmusipil.com, 2010) 

 

 

 

2.9       Penelitian Terdahulu 

 

Penelitian yang terkait mengenai analisis waktu pada pelaksanaan proyek 

konstruksi dilakukan oleh Putu Darma Warsika (2016) mengenai analisis biaya 

dan waktu pada Proyek Pembangunan D’Sri Saren Hotel & Villa di Kuta, Bali. 

Metode yang digunakan beliau adalah metode fast track dengan hasil 

penelitiannya menunjukkan bahwa terjadi penghematan dalam waktu sebesar 12 

% dari semula penjadwalan awal selama 287 hari menjadi 253 hari. Biaya proyek 

juga mengalami reduksi presentasi sebesar 1,09% atau sebesar Rp. 

103.652.724,5,- dari total biaya awal. 

Ervina Hariyawaningsih (2017) meneliti penerapan rekayasa nilai (Value 

Engineering) pada konstruksi bangunan dengan studi kasus Proyek Pembangunan 

Perumahan Royal Bay. Metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah 

metode rencana kerja rekayasa nilai (Value Engineering) yang terdiri dari tahap 
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nformasi, tahap kreatif, tahap analisa dan tahap usulan. Hasil penelitian yang 

dilakukan Ervina mendapatkan penghematan biaya anggaran yang semula harus 

dikeluarkan untuk membangun 1 unit rumah tipe 145 sebesar Rp. 936.644.446,- 

menjadi Rp. 854.044.602,-. 

Dewa Ketut Sudarsana (2008) meneliti pengendalian biaya dan jadwal 

terpadu pada proyek konstruksi. Metode yang diterapkan pada penelitian ini 

menggunakana metode nilai hasil (earned value) yaitu metode pengendalian yang 

digunakan untuk mengendalikan jadwal dan biaya proyek secara terpadu. Hasil 

penelitian yang dilakukan Sudarsana mendapatkan keuntungan yang didapat 

setelah proyek selesai dibangun mengalami penurunan yang semula sesuai 

perencanaan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.2,8998 miliar menjadi 

Rp.2,8683 miliar, serta mengalami keterlambatan pekerjaan yang semula 

direncanakan selesai dalam 129 hari ditunda menjadi 131 hari.  
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