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BAB II  

TINJUAN PUSTAKA  

 Ardani (2009) menyebutkan bahwa dalam suatu proyek konstruksi selain 

manajemen waktu, tentu juga harus  diikuti dengan pelaksanaan proyek yang baik 

dan sesuai dengan perencanaannya. Dengan manajemen waktu dan pelaksanaan 

yang baik, maka resiko sebuah proyek konstruksi tersebut akan mengalami 

keterlambatan menjadi kecil. Secara langsung hal tersebut akan mengurangi 

pembengkakan biaya proyek serta pada akhirnya akan memberikan keuntungan 

tersendiri bagi para kontraktor sebagai penanggung jawab pelaksanaan proyek. 

 Adjie (2016) melakukan penelitian tentang Analisis Biaya dan Waktu 

Proyek Konstruksi dengan Penambahan Jam Kerja (Lembur) dibandingkan dengan 

Penambahan Tenaga Kerja Menggunakan Metode Time Cost Trade Off pada 

Pekerjaan Pembangunan Gedung Twin Building UMY, dan memberikan 

kesimpulan sebagai berikut :  

1. Waktu dan biaya total proyek pada kondisi normal sebesar 202 hari dengan 

biaya Rp 18.643.959.255,00. 

2. Setelah penambahan 1 jam kerja lembur didapatkan durasi crashing 172 hari 

dengan biaya sebesar Rp Rp 18.643.471.864,00, untuk penambahan 2 jam kerja 

lembur didapatkan durasi crashing 153 hari dengan biaya sebesar Rp 

18.923.893.387,00 dan untuk penambahan 3 jam kerja lembur didapatkan 

durasi crashing 120 hari dengan biaya Rp 19.276.933.848,00. 

3. Setelah penambahan 1 tenaga kerja didapatkan durasi crashing 172 hari dengan 

biaya sebesar Rp 18.426.548.756,00, untuk penambahan 2 tenaga kerja 

didapatkan durasi crashing 153 hari dengan biaya sebesar Rp 

18.286.359.031,00 dan untuk penambahan 3 tenaga kerja didapatkan durasi 

crashing 140 hari dengan biaya sebesar Rp 18.199.389.128,00. 

4. Jika dibandingkan anatara penambahan jam lembur 1 - 3 jam dengan 

penambahan 1 – 3 tenaga kerja pada durasi ke 172 hari, penambahan tenaga 

kerja lebih efektif, karena dengan durasi yang sama biaya lebih murah. 
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5. Biaya mempercepat durasi proyek pada penambahan jam lembur atau 

penambahan tenaga kerja lebih murah dibandingkan dengan biaya yang harus 

dikeluarkan apabila proyek mengalami keterlambatan dan dikenakan denda. 

 

Penelitian oleh Ajinugraha (2016) dengan judul Analisis Biaya dan Waktu 

Proyek Konstruksi dengan Penambahan Jam Kerja (Lembur) dibandingkan dengan 

Penambahan Tenaga Kerja Menggunakan Metode Time Cost Trade Off pada 

Pekerjaan Pembangunan Gedung Pusat Jantung Terpadu Tahap II RSUP 

DR.Sardjito Yogyakarta, menghasilkan kesimpulan sebagai berikut : 

 

1. Waktu dan biaya total proyek pada kondisi normal sebesar 156 hari dengan 

biaya Rp 13.370.727.891,58. 

2. Setelah penambahan 1 jam kerja lembur didapatkan durasi crashing 138 hari 

dengan biaya sebesar Rp 13.292.614.746,68, untuk penambahan 2 jam kerja 

lembur didapatkan durasi crashing 128 hari dengan biaya sebesar Rp 

13.309.957.246,93 dan untuk penambahan 3 jam kerja lembur didapatkan 

durasi crashing 120 hari dengan biaya Rp 13.359.838.962,30 

3. Setelah penambahan 1 tenaga kerja didapatkan durasi crashing 138 hari dengan 

biaya sebesar Rp 13.245.740.480,18. Untuk penambahan 2 tenaga kerja 

didapatkan durasi crashing 128 hari dengan biaya sebesar Rp 

13.173.690.154,04 dan untuk penambahan 3 tenaga kerja didapatkan durasi 

crashing 120 hari dengan biaya sebesar Rp 13.123.229.896,19. 

4. Penambahan biaya akibat penambahan 1 jam lembur lebih murah sampai pada 

durasi crashing ke 152 namun untuk durasi selanjutnya penambahan 1 tenaga 

kerja lebih murah sampai durasi crashing pada durasi ke 152. Pada 

penambahan 2 jam lembur biaya yang dikeluarkan lebih murah hanya sampai 

durasi ke 154 dibandingkan dengan penambahan 2 tenaga kerja. Pada 

penambahan 3 jam lembur juga mengalami hal yang sama dengan penambahan 

jam lembur 2 jam yaitu hanya lebih murah pada durasi ke 154, dan selanjutnya 

lebih murah pada penambahan 3 tenaga kerja.  
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5. Biaya untuk mempercepat durasi proyek pada penambahan jam lembur atau 

penambahan tenaga kerja lebih murah dibandingkan dengan biaya yang harus 

dikeluarkan apabila proyek mengalami keterlambatan dan dikenakan denda.  

 

Penelitian oleh Hidayat (2016) dengan judul Analisis Biaya dan Waktu 

Proyek Konstruksi dengan Penambahan Jam Kerja (Lembur) dibandingkan dengan 

Penambahan Tenaga Kerja Menggunakan Metode Time Cost Trade Off pada 

Pekerjaan Pembangunan Hotel Cordela Yogyakarta menghasilkan kesimpulan 

sebagai berikut : 

 

1. Waktu dan biaya optimum akibat penambahan lembur 1 jam didapat pada umur 

proyek 127.73 hari kerja dengan total biaya proyek sebesar Rp 

3.579.270.732,69.  

2. Untuk penanbahan lembur 2 jam didapat pada umur proyek 125,53 hari kerja 

dengan total biaya proyek sebesar Rp 3.579.920.777,19, dan untuk 

penambahan lembur 3 jam didapat pada umur proyek 124,48 hari dengan biaya 

Rp 3.585.898.973,13. Dari ketiga penambahan jam lembur didapatkan biaya 

termurah, yaitu terdapat pada penambahan lembur 1 jam dengan durasi 

127.722 hari dan total biaya proyek Rp 3.579.270.732,69. 

3. Waktu dan biaya total akibat penambahan 1 tenaga kerja didapat pada umur 

proyek 127.72 hari kerja dengan total biaya proyek sebesar Rp 

3.583.042.197,94. Untuk penambahan 2 tenaga kerja didapat pada umur 

proyek 125.53 hari kerja dengan total biaya proyek sebesar Rp 

3.578.807.909,75 dan untuk penambahan 3 tenaga kerja didapat pada umur 

proyek 124.48 hari kerja dengan total biaya proyek sebesar Rp 

3.576.789.072,66.  

4. Perbandingan antara penambahan jam lembur ( lembur 1 jam, dengan durasi 

127.72 hari dan biaya total Rp 3.579.270.732,69 ) dengan penambahan tenaga 

kerja ( 3 tenaga kerja dengan durasi 124.48 hari dan nilai total Rp 

3.576.789.072,66 ) didapat nilai termurah terdapat pada penambahan tenaga 

kerja dengan durasi 124.48 hari dan biaya total Rp 3.576.789.072,66. 
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5. Biaya mempercepat durasi proyek pada penambahan jam lembur atau 

penambahan tenaga kerja lebih murah dibandingkan dengan biaya yang harus 

dikeluarkan apabila proyek mengalami keterlambatan dan dikenakan denda.  

 

 

   

 


