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 BAB IV  

ANALISA DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini akan dijelaskan proses analisa untuk mencapai tujuan penelitian tentang 

Analisa Potensi Kerugian Akibat Perbedaan Produksi Minimum Antara Alat dengan Tenaga 

Kerja. Adapun proses analisa dan pembahasan mengacu terhadap batasan masalah pada 

bab I, teori-teori pada bab II dan juga alur penelitian menggunakan diagram alir pada bab III. 

4.1 Data  

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dari dokumen kontrak 

Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan data umum sebagai berikut : 

1. Nama Pekerjaan : Pembangunan Jalan Ketewel-Waikelo-Keroso 

2. Pelaksana     : PT. ADISTI INDAH 

3. Panjang Efektif   : 7,00 KM 

4. Nilai Kontrak     : Rp. 32.843.513.503,47(Termasuk PPN 10%) 

Data yang diambil  dalan dokumen kontrak tersebut adalah data Rencana Anggaran 

Biaya yaitu volume dan analisa harga satuan item pekerjaan. Biaya untuk menyelesaikan 

tiap-tiap item pekerjaan dapat dilihat dalam analisa harga satuan item pekerjaan yang 

diperoleh dari Koefisien dan Harga Satuan Sumber Daya tersebut. 

4.1.1  Rencana Anggaran Biaya 

Tabel 4.1Data Rencana Anggaran Biaya 

Item pekerjaan yang dianalisis : 

 



IV-2 
 

Item pekerjaan yang tidak dianalisis : 

 

Sumber : Data Lampiran 1 

4.1.2 Volume Pekerjaan 

Volume merupakan banyaknya pekerjaan yang harus dikerjakan selama pekerjaan 

berlangsung. Data volume yang diperoleh dari dokumen kontrak terdapat pada Tabel 4.1, 

kolom 5.  

4.1.3 Analisa Harga Satuan 

Analisa harga satuan merupakan besarnya biaya yang harus digunakan untuk 

menyelesaikan tiap-tiap item pekerjaan. Analisa harga satuan diperoleh dari perkalian antara 

koefisien dan harga satuan dari masing-masing sumber daya yang digunakan pada item 

pekerjaan. Data ini bisa dilihat pada tabel 4.1, kolom 6. 
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4.1.4 Koefisien 

Koefisien merupakan besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan 

satu satuan item pekerjaan. Koefisien dari masing-masing sumber daya diperoleh dari data 

Rencana Anggaran Biayaproyek Pembangunan Jalan Ketewel – Waikelo – Keroso. Koefisien 

dapat dilihat pada lampiran 1, tabel 1.2 

4.1.5 Harga Satuan 

Harga Satuan merupakan harga dasar yang ditetapkan oleh pihak pelaksana. Harga 

satuan diperoleh dari data RAB Proyek Pembangunan Jalan Ketewel – Waikelo – Keroso. 

Harga satuan dapat dilihat pada lampiran 1, tabel 1.3 

4.2 Jumlah Sumber Daya 

4.2.1 Jumlah Tenaga Kerja 

Untuk menghitung jumlah tenaga kerja perlu diketahui koefisien masing-masing 

pekerja. Koefisien diperoleh dari data RAB. Jumlah tenaga kerja lainnya diperoleh dari 

koefisien tenaga kerja lain dibagi koefisien mandor. Formula yang digunakan yaitu formula 

pada persamaan (2.19) 

Tabel 4.2  Hasil Perhitungan Jumlah Tenaga Kerja Tiap Item Pekerjaan 
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Sumber : Hasil Perhitungan Produksi Lampiran 2, kolom 7 

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah mandor pada tiap item pekerjaan 

adalah 1 orang. Jumlah tenaga kerja yang lain (Tukang dan Pekerja) diperoleh dari 

perbandingan antara koefisian tenaga kerja yang lain dengan koefisien mandor. Hasil 

perhitungan di atas diperoleh dari lampiran 2 perhitungan jumlah produksi, kolom 7, dimana 

koefisien mandor menjadi pembagi untuk koefisien tenaga kerja yang lain. 

Salah satu contoh bisa dilihat pada item galian untuk selokan drainase dan saluran air 

pada kolom 4 dan 6. Untuk mengerjakan item tersebut dibutuhkan 1 orang mandor, dan 4 

orang pekerja. Hal yang sama juga terjadi pada item yang lain. 

4.2.2 Jumlah Peralatan 

Untuk menghitung jumlah peralatan digunakan persamaan (2.20), yaitu produksi 

minimumalat dibagi dengan produksi alat yang bersangkutan. Hasil perhitungan jumlah 

masing-masing peralatan untuk tiap item pekerjaan bisa dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 4.3a Hasil Perhitungan Jumlah Peralatan Divisi 2 

Sumber 

: Lampiran 2,Perhitungan Produksi, kolom 7 
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Tabel 4.3b Hasil Perhitungan Jumlah Peralatan Divisi 3 

Sumber : Lampiran 2,Perhitungan Produksi, kolom 7 

Tabel 4.3c Hasil Perhitungan Jumlah Peralatan Divisi 4 

Sumber : Lampiran 2,Perhitungan Produksi, kolom 7 

Tabel 4.3d Hasil Perhitungan Jumlah Peralatan Divisi 5 

Sumber : Lampiran 2,Perhitungan Produksi, kolom 7 

Tabel 4.3e Hasil Perhitungan Jumlah Peralatan Divisi 6 

Sumber : Lampiran 2,Perhitungan Produksi, kolom 7 
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Tabel 4.3f Hasil Perhitungan Jumlah Peralatan Divisi 7 

 

Sumber : Lampiran 2,Perhitungan Produksi, kolom 7 

Tabel 4.3g Hasil Perhitungan Jumlah Peralatan Divisi 8 

 

Sumber : Lampiran 2,Perhitungan Produksi, kolom 7 

Hasil perhitungan di atas diperoleh dari lampiran 2, perhitungan produksi, kolom 

7.Perhitungan pada kolom 7 menggunakan persamaan (2.20) yaitu produksi minimum alat 

dibagi dengan produksi alat yang bersangkutan. Misalnya pada item pekerjaan pasangan 

batu dengan mortar, dengan produksialat sebesar 12,50 M3/jam dan 26,25 M3/jam. 

Dibutuhkan1 unit concrete mixer dan 1 unit water tank truck. Concrete mixer = 12,50/12,50 = 

1 unit dan water tank truck 12,50/26,25 = 0,48 unit dibulatkan menjadi 1unit. Pekerjaan yang 

menggunakan peralatan bekerja berpatokan pada produksi terkecil alat. Hal yang sama juga 

terjadi pada item pekerjaan yang lain. 

4.3 Produksi 

Produksi merupakan banyaknya pekerjaan yang dapat diselesaikan dalam satu 

satuan waktu tertentu, baik oleh kelompok tenaga kerja atau peralatan maupun keduanya 

secara bersama-sama. Produksi sangat berpengaruh terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan 

untuk melaksanakan pekerjaan yang dilakukan oleh kelompok tenaga kerja dan peralatan 

maupun secara bersama-sama. Produksi yang kecil mengakibatkan waktu penyelesaian 

semakin lama sehingga biaya yang digunakan akan semakin meningkat dan produksi yang 

besar akan membuat biaya yang dikeluarkan tidak terlalu besar.  Tabel di bawah ini 

merupakan hasil perhitungan produksi tiap item pekerjaan yang diperoleh dari Lampiran 2, 

perhitungan produksi, Kolom 9, 10dan 11. 
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Tabel 4.4 Hasil Perhitungan Produksi 

Sumber : Hasil Perhitungan Lampiran 2, Kolom 9,10 dan 11 

4.3.1 Produksi Tenaga Kerja (QTK) 

Data yang diperlukan untuk menghitung produksi tenaga kerja adalah koefisien dan 

jumlah dari masing-masing unsur tenaga kerja yang akan digunakan pada pelaksanaan. 

Untuk menghitung produksi tenaga kerja digunakan persamaan (2.21) yaitu satu dibagi 

koefisien dan dikali dengan jumlah tenaga kerja.  

Hasil pada tabel 4.4 merupakan hasil perhitungan lampiran 2, kolom 9. Hasil pada 

kolom 9 merupakan rekapan dari kolom 8 dengan mengambil produksi minimum (terkecil) 

dan digunakan sebagai produksi dari kelompok tenaga kerja per jam pada item pekerjaan.  

Sebagai salah satu contoh pada item pekerjaan galian untuk selokan drainase dan 

saluran air. Terdapat dua tenaga kerja yaitu mandor dan pekerja yang masing-masing 
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produksinya adalah 26,88 M3/jam dan 26,88 M3/jam, ditetapkan sebagai produksi kelompok 

tenaga kerja dengan mengambil salah satu produksi sebagai produksi minimum tenaga kerja, 

yaitu produksi mandor sebesar 26,88 M3/jam.  

26,88M3/jam menyatakan besarnya pekerjaan yang dapat diselesaikan oleh kelompok 

tenaga kerja dalam 1 jam. Produksi pada tiap-tiap item pekerjaan dihitung berdasarkan 

koefisien yang diambil dari data RAB asli. Data tersebut diestimasi dan sangat berpengaruh 

terhadap produksi. Jika koefisien kecil maka produksi akan meningkat dan sebaliknya. Hal 

yang sama juga terjadi pada item lainnya. 

4.3.2 Produksi Peralatan (QAlat) 

Data yang diperlukan untuk menghitung produksi peralatan adalah koefisien dari 

masing-masing unsur peralatan yang akan digunakan pada pelaksanaan. Untuk menghitung 

produksi peralatan digunakan persamaan (2.24) yaitu satu dibagi koefisien. 

Hasil pada tabel 4.4 merupakan hasil perhitungan lampiran 2, kolom 10. Hasil pada 

kolom 10 merupakan rekapan dari kolom 8 dengan mengambil produksi terkecil dan 

digunakan sebagai produksi dari kelompok peralatan pada item pekerjaanper-jam.  

Sebagai salah satu contoh pada item pekerjaan pasangan batu dengan mortar, 

terdapat dua peralatan yang digunakan yaitu concrete mixer dan water tank truk yang 

masing-masing produksinya adalah 12,50 M3/jam dan 26,25 M3/jam, ditetapkan sebagai 

produksi kelompok peralatan dengan mengambil salah satu produksi sebagai produksi 

minimum peralatan, yaitu produksi Concrete mixer sebesar 12,50 M3/jam.  

12,50 M3/jam menyatakan besarnya pekerjaan yang dapat diselesaikan oleh kelompok 

peralatan dalam 1 jam. Produksi pada tiap-tiap item pekerjaan dihitung berdasarkan koefisien 

yang diambil dari data RAB asli. Data tersebut diestimasi dan sangat berpengaruh terhadap 

produksi. Jika koefisien kecil maka produksi akan meningkat dan sebaliknya. Hal yang sama 

juga terjadi pada item lainnya. 

4.3.3 Produksi Minimum (Qmin) 

Produksi minimum merupakan produksi yang terkecil antara alat dan tenaga kerja. 

Produksi ini yang biasa digunakan sebagai produksi kerja pada satu item pekerjaan. Produksi 
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minimum diperoleh dengan memilih produksi yang paling kecil antara sumber daya tenaga 

kerja dan alat yang ada, selain Dump Truck.  

Tabel 4.5 Produksi minimum 

 

Sumber : Lampiran 3 

Hasil pada kolom 5 yaitu produksi terkecil yang merupakan rekapan hasil perhitungan 

untuk mencari produksi terkecil dengan mengambil salah satu produksi antara produksi alat 

dengan tenaga kerja yang terkecil. Produksi tersebut diperoleh dari lampiran 2,kolom 11. 

Pada tabel kolom 11 diperoleh dari kolom 8 dengan mengambil produksi yang terkecil antara 

alat dengan tenaga kerja yang terkecil sebagai produksi minimum (Qmin). Produksi ini sudah 

diasumsikan sebagai produksi per jam dalam hari kerja. 

Hasil produksi minimum pada kolom 5 digunakan sebagai patokan untuk mengerjakan 

satu satuan volume item pekerjaan tertentu. Pada pekerjaan galian untuk selokan drainase 

dan saluran air Qmin = 26,88 m3/jam menyatakan bahwa dalam 1 jam untuk pekerjaan ini 
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dapat menghasilkan galian sebesar 26,88 m3. Hal yang sama terjadi juga untuk item 

pekerjaan yang lainnya.   

4.4 Koefisien Baru 

Koefisien tenaga kerja dan alat yang baru diperoleh dengan cara mengitung kembali 

koefisien berdasarkan produksi yang telah diperoleh pada perhitungan produksi tenaga kerja 

dan alat. Dengan jumlah kebutuhan masing-masing sumber daya yang telah diperoleh dan 

produksi yang telah ditetapkan sebagai produksi terkecil(minimum), maka dapat menghitung 

kembali koefisien yang baru. Formula yang digunakan yaitu formula pada persamaan  2.14 

untuk tenaga kerja dan persamaan 2.18 untuk alat. 

Hasil perhitungan koefisien baru pada item pekerjaan galian untuk selokandrainase dan 

saluran air, pada lampiran 4 kolom 8 didasarkan pada produksi minimum antara alat dengan 

tenaga kerja. Untuk koefisen pada sumber daya tenaga kerja diperoleh dengan cara jumlah 

tenaga kerja dibagi dengan produksi minimum. K = 0,0372 didapat dari 1.00 (kolom 7) dibagi 

dengan 26,88 jam/m3 (kolom 6). Sedangkan untuk koefisien alat, formula yang akan 

digunakan untuk menghitung koefisien baru adalah 1/Q. Maka koefisien baru excavator 

adalah K = 1/26,88 = 0.0372 (kolom 8). Untuk koefisien Dump Truck tetap digunakan 

koefisien yang ada pada data RAB asli. Perhitungan yang sama juga terjadi pada item 

pekerjaan yang lainnya. (sumber : Analisa perhitungan lampiran 4). 

Koefisien tenaga kerja menyatakan bahwa untuk menyelesaikan pekerjaan dengan 

produksi kelompok yang telah ditetapkan membutuhkan waktu sekian jam untuk 

menyelesaiakan satu satuan item pekerjaan tertentu, dengan memerlukan sekelompok 

tenaga kerja yang terdiri dari mandor, pekerja, dan tukang. Pengertian yang sama juga terjadi 

pada koefisien peralatan dengan pengertian bahwa koefisien tersebut menyatakan jumlah 

penggunaan waktu kerja alat untuk menyelesaiakan satu satuan item pekerjaan tertentu.   

4.5 Analisa Harga Satuan Baru 

Analisa harga satuan menyatakan perhitungan biaya tiap-tiap jenis pekerjaan untuk tiap 

unit satuan dan diperoleh dengan menjumlahkan seluruh biaya tenaga kerja, material dan 

peralatan pada item pekerjaan yang bersangkutan. 

Analisa harga satuan yang baru diperoleh dari harga satuan pada  Rencana anggaran 

biaya pada data dikalikan dengan koefisien yang baru. Dari hasil koefisien baru yang telah 
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dihitung, maka analisa harga satuan baru untuk satu item pekerjaan pun akan berubah. 

Analisa Harga satuan pada satu item pekerjaan dalam RAB akan berubah karena koefisien 

sumber daya tersebut telah berubah mengikuti produksi yang telah ditetapkan yaitu produksi 

minimum antara alat dengan tenaga kerja. 

Tabel 4.6 Hasil Perhitungan Analisa Harga Satuan Baru berdasarkan Produksi Minimum 

 

Sumber : Lampiran 5 

Hasil analisa harga satuan pada tabel 4.6 pada kolom 4 merupakan penjumlahan dari 

keseluruhan analisa harga satuan untuk masing-masing sumber daya yang ada. Hasil ini 

diperoleh dari lampiran 5, kolom 8. Pada kolom 8 diperoleh dari koefisien kolom 6 dikalikan 

dengan harga satuan kolom 7. Total jumlah analisa pada kolom 8 inilah yang dipakai untuk 

menghitunga Rencana Anggaran Biaya baru berdasarkan produksi minimum. Inilah yang 

akan digunakan sebagai bahan evaluasi kerugian biaya item pekerjaan.  

4.6 Rencana Anggaran Biaya Baru 

Biaya item pekerjaan merupakan keseluruhan biaya dari tiap-tiap item pekerjaan yang 

ada dalam sebuah proyek. Untuk  Rencana Anggaran Biaya yang baru diperoleh dari volume 
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dikalikan dengan analisa harga satuan yang baru. Rencana Anggaran Biaya baru inilah yang 

akan digunakan sebagai bahan evaluasi untuk mengetahui kerugian pada suatu item 

pekerjaan tertentu.  

Tabel 4.7 Perhitungan Rencana Anggaran Biaya Baru Berdasarkan Produksi Minimum 

 

Sumber : Lampiran 6, Tabel 7.1 

Hasil perhitungan Rencana Anggaran Biaya  baru untuk masing-masing item pekerjaan 

di atas didasarkan pada produksi minimum antara alat dengan tenaga kerja yang telah 

ditetapkan. Dengan koefisien baru dan analisa harga satuan baruyang telah dihitung kembali, 

maka diperoleh Rencana Anggaran Biaya yang baru. Inilah yang digunakan sebagai bahan 

evaluasi kerugian, yaitu dengan melihat selisih antara Rencana Anggaran Biayapada kontrak 

dengan Rencana Anggaran Biaya yang baru.  
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4.7 Pembahasan 

4.7.1 Evaluasi Kerugian 

Berdasarkan perhitungan maka dilakukan identifikasi mengenai beberapa hal yang 

menyebabkan terjadinya kerugian pada suatu item pekerjaan. Yang menyebabkan terjadinya 

potensi  kerugian adalah perbedaan nilai koefisien pada data rencana anggaran biaya 

kontrak dan data rencana anggaran biaya berdasarkan perhitungan produksi minimum antara 

alat dengan tenaga kerja.Perbandingan analisa harga satuan (lampiran 9) terdapat beberapa 

analisa harga satuan yang nilainya sama, lebih kecil dan bahkan lebih besar dari data 

rencana anggaran biaya. 

Hal tersebut merupakan aspek penting yang dapat menyebabkan potensi kerugian 

pada suatu item pekerjaan. Berdasarkan hasil analisa sebelumnya dapat diketahui beberapa 

item pekerjaan yang berpotensi mengalami kerugian berdasarkan perbedaan produksi 

minimum antara alat dengan tenaga kerja. Item – item pekerjaan yang akan mengalami 

kerugian disebabkan karena biaya item pekerjaan pada RAB kontrak lebih kecil dari biaya 

item pekerjaan RAB baru yang telah dihitung kembali. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi 

pada item-item pekerjaan tersebut.  

Tabel 4.8 Kerugian Item Pekerjaan berdasarkan Produksi Minimum  
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Sumber : Lampiran 7 

Hasil perhitungan pada tabel 4.8terdapat beberapa item pekerjaan yang nilainya tidak 

berubah sama sekali, ada yang nilainya berubah kecil,dan adapula yang nilainya berubah 

sangat besar sehingga berpotensi mengalami kerugian akibat perbedaan produksi minimum. 

Item – item pekerjaan yang nilainya berubah kecildan berpotensi mengalami kerugian, yaitu : 

1. Galian untuk selokan drainase dan saluran air, dengan selisih (0,01) % 

2. Lapis pondasi agregat kelas S, dengan selisih (2,91) % 

3. Lapis pondasi agregat kelas A, dengan selisih (1,70) % 

4. Lapis pondasi agregat kelas B, dengan selisih (2,88) % 

5. Lapis resap pengikat aspal cair, dengan selisih (0,68) % 

6. Lapis perekat aspal cair, dengan selisih (0,71) % 

7. Laston – lapis aus AC – WC, dengan selisih(1,32) %  

8. Laston lapis antara AC – BC, dengan selisih (1,79) %  

 

Salah satu contoh persentase selisihdengan nilai yang kecil  terjadi pada item 

pekerjaan Lapis resap pengikat aspal cair, yaitu (0,68) %. Dengan kerugian yang terjadi 

sebesar Rp. 2.919.903,23 dengan produksi yang digunakan = 2500 M3/jam. Produksi ini 

menyebabkan perubahan koefisien sumber daya tenaga kerja maupun alat, yang masing-

masingnya adalah Koef mandor = 0,0004, Koef pekerja = 0,0020, asphalt distributor = 

0,0004, compresor = 0,0004, koefisien tersebut berpengaruh terhadap analisa harga satuan 

sehingga terjadi perubahan menjadi Rp. 13.706,67per M3, yang mengakibatkan perubahan 

biaya meningkat menjadi Rp. 431.760.124,76. Hal ini juga terjadi untuk item pekerjaan 

lainnya. Analisa perhitungannya terdapat pada lampiran 7. 

Item – item pekerjaan yang nilainya berubah cukup besar dan berpotensi mengalami 

kerugian, yaitu : 
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1. Pasangan batu dengan mortar, dengan selisih(9,47) % 

2. Timbunan Pilihan dari sumber galian, dengan selisih (371,16) % 

3. Penyiapan Badan Jalan, dengan selisih (7,91) % 

4. Beton mutu sedang fc = 20 Mpa atau K-250, dengan selisih (8,28) % 

5. Pasangan batu, dengan selisih (25,61) % 

Salah satu contohnya persentase selisih terbesar terjadi pada item pekerjaan timbunan 

pilihan dari sumber galian yaitu :371,16 % dengan kerugian yang terjadi sebesar Rp. 

7.675.042.422,47 dengan produksi yang digunakan = 3,75 M3/jam. Produksi ini 

menyebabakan perubahan koefisien sumber daya tenaga kerja maupun alat, yang masing-

masingnya adalah Koef mandor = 0,2666, Koef pekerja = 1,0667, wheel loader = 0,2666, 

motor grader = 0,2666, Vibrator roller = 0,2666, Water Tank Truck = 0,2666, koefisien 

tersebut berpengaruh terhadap analisa harga satuan sehingga terjadi perubahan menjadi Rp. 

645.661,64per M3, yang mengakibatkan perubahan biaya meningkat menjadi Rp. 

9.742.904.943,60. Hal ini juga terjadi untuk item pekerjaan lainnya yang berpotensi 

mengalami kerugian. Analisa perhitungannya terdapat pada lampiran 7. 

Item-item pekerjaan di atas mengalami kerugian karena biaya item pekerjaan di atas 

melebihi biaya item pekerjaan yang pada dokumen kontrak (Lampiran 1). Hal ini dipengaruhi 

oleh penggunaan produksi minimumantara alat dengan tenaga kerja. Karena koefisien 

diperoleh dari jumlah tenaga kerja dibagi dengan produksi, maka produksi yang rendah ini 

membuat koefisien (K) meningkat sehingga berpengaruh terhadap analisa harga satuan 

pekerjaan (AHS) yang diperoleh dari perkalian antara koefisien dengan harga satuan sumber 

daya. Kerugian – kerugian yang terjadi masih bisa diatasi atau dikurangi dengan pemilihan 

penggunaan produksi minimum yang paling optimal. Untuk mengatasi kerugian tersebut 

maka dilakukan analisa terhadap tujuan penelitian yang kedua, yaitu solusi menghitung 

produksi baru dengan menambah jumlah sumber daya. 

4.8 Solusi 

Potensi kerugian yang dapat dialami oleh pihak pelaksana disebabkan olehadanya 

perbedaan produksi minimum antaraalat dengan tenaga kerja. Untuk itu, solusi yang akan 

digunakan pada penelitian ini adalah dengan memilih produksi yang lebih efektif antara alat 

dan tenaga kerja kemudian meningkatkan jumlah sumberdaya yang bisa ditingkatkandan 

atau menambah jam kerja efektifjika memungkinkan. Tetapi secara logis penambahan jam 
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kerja efektif akan semakin menambah besarnya perbedaan nilai produksi minimum antara 

alat dan tenaga kerja.  

Sehingga solusi yang paling efektif adalah dengan menambah jumlah kelompok 

sumber daya baik itu tenaga kerja maupun peralatan. Jika jumlah kelompok sumberdaya 

bertambah maka produksi pun pasti bertambah. Dengan nilai produksi yang baru maka nilai 

analisa harga satuan dan juga biaya item pekerjaan berubah. 

Tabel 4.9 Produksi Minimum yang akan digunakan 

Sumber : Lampiran 8 

Pada tabel 4.9 terdapat beberapa item pekerjaan yang nilai produksi minimumnya tetap 

dan ada yang nilai produksi minimumnya berubah. Salah satu contoh item pekerjaan 

timbunan pilihan dari sumber galian, terlihat bahwa produksi  alat lebih besar dari produksi 

tenaga kerja, yang masing-masing nilai produksinya adalah 129,87 m3/jam dan 3,75 m3/jam. 

Pada evaluasi sebelumnya kerugianyang terjadi sangat besar pada item pekerjaan tesebut 

dengan menggunakan produksi tenaga kerja(QTK), sedangkan tidak terjadi kerugian jika 

menggunakan produksi peralatan (QA). Maka pekerjaan ini harus dikerjakan menggunakan 

produksi peralatan dan meningkatkan produksi tenaga kerja dengan cara menambah jumlah 
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kelompok tenaga kerja sampai produksi tenaga kerja mendekati produksi peralatan dan 

pekerjaan tetap dikerjakan menggunakan produksi peralatan.  

Tabel 4.10 Penambahan Jumlah Sumberdaya (Tenaga Kerja dan Peralatan) 

Sumber : Lampiran 9 

Pada tabel 4.10 dapat dilihat pada item pekerjaantimbunan pilihan dari sumber galian, 

dilakukan penambahan kelompok tenaga kerja, produksi tenaga kerja dan alat masing-

masing adalah 3,75 M3/jamdan 129,87 M3/jam, kemudian produksi peralatan dibagi dengan 

produksi tenaga kerja dan diperoleh 35 kelompok tenaga kerja kemudian dikalikan produksi 

semula dan diperoleh 131,28 M3/jam, sehingga pekerjaan akan dilaksanakan dengan 

menggunakan 35 kelompok tenaga kerja dan produksi meningkat menjadi 131,28 M3/jam. 

Hal yang sama dilakukan pada item lainnya yang mengalami perubahan produksi. 
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Tabel 4.11 Kerugian Item Pekerjaan berdasarkan perhitungan solusi produksi  

Sumber : Lampiran 12 

Hasil perhitungan pada tabel 4.11terdapat beberapa item pekerjaan yang setelah 

ditambahkan jumlah kelompok sumber daya, nilai biaya item pekerjaannya berubah cukup 

baik dan nilai kerugian pun berkurang. Pada perhitungan berdasarkan produksi minimum, 

keuntungan berkurang sebesar 31,05 % terhadap nilai data kontrak yang digunakan. Namun, 

setelah di lakukan perhitungan solusi produksi maka keuntungan bertambah sebesar 22,76 

% terhadap nilai biaya proyek berdasarkan produksi minimum. 

Tabel 4.12 Perbandingan Analisa Harga Satuan  (Kontrak, Qmin, dan Solusi ) 
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Sumber : Lampiran 13 

Pada tabel 4.12dapat dilihat kerugian yang terjadi didasarkan pada perbedaan nilai 

koefisien yang menyebabkan perbedaan nilai analisa harga satuan. Jika analisa harga 

satuan berbeda maka biaya item pekerjaan pun berubah dan menyebabkan potensi kerugian 

pada item pekerjaan. Setelah dilakukan perhitungan solusi untuk produksi baru, dengan cara 

menambah jumlah kelompok sumber daya baik itu peralatan maupun tenaga kerja maka 

kerugian yang terjadi dapat di kurangi. 

Tabel 4.13 Perbandingan Biaya Proyek berdasarkan (Kontrak, Qmin, dan Solusi ) 
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Sumber : Lampiran 14 

Pada tabel 4.13 dapat dilihatsolusi menghitung produksi baru yang dilakukan dengan 

menambah jumlah kelompok sumberdaya, menghasilkan produksi yang baru dengan nilai 

yang sama ataupun mendekati produksi masing – masing sumber daya, menyebabkan nilai 

analisa harga satuan dan juga biaya item pekerjaan berubah sehingga mengurangi kerugian 

yang terjadi akibat produksi minimum (Qmin).  

Pada analisa perhitungan, biaya proyek yang dihitung kembali menggunakan produksi 

minimum (Rp. 35.126.374.388,36 ) nilainya lebih  besar dari nilai biaya proyek pada data 

kontrak yang digunakan (Rp. 26.804.515.839,65 ). Berdasarkan tabel 4.1, nilai keuntungan 

semula pada biaya data RAB kontrak adalah Rp. 2.680.451.583,96. Dari hasil perhitungan 

RAB baru berdasarkan produksi minimum, biaya proyek bertambah sebesar Rp. 

8.321.858.548,72 sehingga kerugian yang terjadi adalah Rp. 5.641.406.964,76. Dengan 

demikian presentase kerugian adalah 210,46 % terhadap keuntungan semula dari biaya 

proyek pada data RAB kontrak. Setelah dilakukan perhitungan solusi produksi baru maka 

kerugian yang terjadi akibat perbedaan produksi minimum dapat di atasi / dikurangi. Dengan 

perhitungan solusi produksi baru yaitu menambah jumlah sumber daya, nilai biaya proyek 

menjadi Rp. 27.132.484.329,82. Biaya proyek berkurang Rp. 7.993.890.058,54 terhadap 

biaya proyek berdasarkan produksi minimum. Namun terhadap biaya proyek RAB kerugian 

terjadi sebesar Rp. 327.968.490,17 dengan persentase sebesar 12,24 % terhadap 

keuntungan semula pada biaya proyek data RAB kontrak.  

Peningkatan produksi untuk mengurangi kerugian merupakan peningkatan secara 

teknis, dengan memperhatikan variabel pembentuk produksi yaitu koefisien.  
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Adapun faktor nonteknis yang perlu diperhatikan sehingga tidak terjadi kerugian dan 

keterlambatan waktu penyelesaian pada item pekerjaan tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Faktor tenaga kerja : 

Pihak pelaksana harus memiliki tenaga kerja dengan keterampilan yang baik sehingga 

membantu proses pekerjaan di lapangan, memperhatikan kedisiplinan tenaga kerja di 

lapangan, dan memotivasi kerja tenaga kerja dengan berbagai cara, agar tercapai produksi 

kerja sesuai dengan produksi kerja yang ditetapkan.  

2. Faktor Material :  

Pihak pelaksana harus mengolah kebutuhanmaterial di lapangandengan sebaik-

baiknyaagar mencukupi pada saat dan tempat yang diinginkan. Sebaiknya pihak pelaksana 

juga harus mendata setiap hari material yang terpakai dan tidak terpakai di lapangan. 

Dengan demikian tidak terjadi keterlambatan pengiriman material, kekurangan materialdan 

ketidaktepatan waktu pemesanan, sehingga produksi kerja dilapangan dapat tercapai dengan 

baik dan sesuai dengan produksi yang ditetapkan. 

3. Faktor peralatan : 

Pada sebuah proyek hendaknya pihak pelaksana harus memperhatikan lingkungan kerja 

alat, dan seorang supervisi yang mengatur agar semua kebutuhan pekerjaan yang 

menggunakan peralatan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan sehingga tidak terjadi 

keterlambatan pengiriman atau penyediaan peralatan, kerusakan peralatan, serta 

memperhatikan kemampuan operator dalam mengoperasikan peralatan.  


