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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Setiawan (2014), dalam penelitiannya mengenai analisis percepatan waktu 

proyek dengan tambahan biaya yang optimum pada Proyek Pekerjaan 

Pembangunan Gedung Mako Polsek Jetis Type 305 & Fasum Gedung Mako 

Polsek Jetis. Berdasarkan data serta hasil analisis dan pembahasan yang 

dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :  

1. Biaya proyek pada saat kondisi normal tanpa penambahan jam lembur 

diperoleh sebesar Rp. 1.079.356.295,00 dengan durasi 117 hari. Dengan 

penambahan 4 jam kerja maka waktu proyek berkurang menjadi 100,15 hari 

dan penambahan biaya sebesar Rp. 96.844.892,00 menjadi sebesar Rp. 

1.176.201.186,00. 

2. Biaya dan waktu yang optimum setelah dilakukan penambahan jam kerja 

adalah pada saat penambahan 1 jam kerja yaitu pada durasi 109,48 hari 

dengan biaya total sebesar Rp. 1.301.077.370,95. 

3. Biaya kerugian terkecil diperoleh pada penambahan satu jam kerja. Pada 

kondisi ini lebih baik membayar denda sebesar Rp. 8.634.850,36 

dibandingkan dengan membayar penambahan jam kerja sebesar Rp. 

13.428.359,00, sehingga kerugian yang dihasilkan Rp. 4.793.507,64. 

 

Anggitasari (2016), dalam penelitiannya mengenai analisis biaya dan 

waktu pelaksanaan Proyek Pekerjaan Pembangunan Gedung SMK Gedangsari. 

Berdasarkan data serta hasil analisis dan pembahasan yang dilakukan, dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut :   

1. Waktu pelaksanaan proyek pada penambahan jam kerja yaitu 177 hari dan 

waktu pelaksanaan proyek pada jam kerja normal adalah 189 hari, sehingga 

terjadi percepatan waktu pelaksanaan proyek selama 12 hari.  

2. Biaya pelaksanaan proyek pada penambahan jam kerja yaitu 

Rp15,569,322,393.34 dan biaya pelaksanaan proyek pada jam kerja normal 
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adalah RP15,646,199,495.13, sehingga terjadi penurunan biaya sebesar 

Rp76,877,101.79.  

3. Biaya minimum proyek diperoleh pada saat kondisi penambahan jam kerja 

sebesar Rp15,569,322,393.34 dan untuk waktu minimum proyek juga 

diperoleh pada saat penambahan jam kerja yaitu selama 177 hari.  

 

Azyzah (2016),  berdasarkan data serta hasil analisis dan pembahasan yang 

dilakukan pada Proyek Pembangunan Hotel Yellow Yogyakarta, dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut :  

Biaya total minimum proyek diperoleh pada saat kondisi normal tanpa 

penambahan jam lembur sebesar Rp4.113.135.973 sedangkan untuk waktu 

minimum proyek diperoleh pada penambahan 1 jam kerja yaitu 147,79 hari 

dari durasi normal 168 hari dengan penambahan biaya sebesar Rp 7.093.593 

dari biaya total normal sebesar Rp4.113.135.973 menjadi sebesar 

Rp4.120.229.566.  

 

Sanjoyo (2016), dalam penelitiannya mengenai analisis biaya dan waktu 

proyek konstruksi dengan penambahan jam kerja (lembur) dibandingkan dengan 

penambahan tenaga kerja menggunakan Metode Time Cost Trade Off pada 

proyek Pembangunan Rumah Susun TNI Wilayah Jawa Barat, diperoleh 

kesimpulan sebagai berikut : 

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

umur proyek 116,09 hari kerja dengan total biaya proyek sebesar Rp 

5.177.872.548,15, penambahan lembur 2 jam didapat pada umur proyek 

112,57 hari kerja dengan total biaya proyek sebesar Rp 5.169.785.759,12, 

dan untuk penambahan lembur 3 jam didapat pada umur proyek 113,95 hari 

kerja dengan total biaya proyek sebesar Rp 5.167.311.700,40. Dari ketiga 

penambahan jam lembur didapatkan biaya termurah yaitu terdapat pada 

penambahan lembur 3 jam dengan durasi 113,95 hari dan total biaya proyek 

Rp5.167.311.700,40.  
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2. Waktu dan biaya total akibat penambahan tenaga kerja 1 didapat pada umur 

proyek 116,09 hari kerja dengan total biaya proyek sebesar Rp 

5.171.591.078,15, penambahan tenaga kerja 2 didapat pada umur proyek 

112,57 hari kerja dengan total biaya proyek sebesar Rp 5.159.213.506,12 

dan untuk penambahan tenaga kerja 3 didapat pada umur proyek 113,95 hari 

kerja dengan total biaya proyek sebesar Rp 5.163.952.426,55. Dari ketiga 

penambahan tenaga kerja didapatkan biaya termurah yaitu terdapat pada 

penambahan tenaga kerja 2 dengan durasi 112,57 hari dan total biaya proyek 

Rp 5.159.213.506,12. Perbandingan penambahan jam lembur (lembur 3 

jam, dengan durasi 113,95 hari dan biaya total Rp 5.167.311.700,4) dengan 

penambahan tenaga kerja (tenaga kerja 2, dengan durasi 112,75 hari 

  

 

 

 


