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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kabupaten Sukoharjo merupakan suatu wilayah yang berbatasan dengan 

Kota Surakarta dan kabupaten Karanganyar di sebelah utara, sebelah selatan 

berbatasan dengan kabupaten Gunung Kidul dan kabupaten Wonogiri, sebelah 

timur berbatasan dengan kabupaten Karanganyar dan sebelah barat berbatasan 

dengan kabupaten Boyolali dan kabupaten Klaten. 

Kabupaten Sukoharjo yang diresmikan pada tanggal 15 Juli 1946 ini mulai 

dilirik oleh para investor dari segi industri karena dinilai mampu memberikan 

dampak positif dalam bidang perekonomian serta mampu memenuhi permintaan 

pasar yang tinggi dalam bidang industri. Hal ini membuat para investor ingin 

menjadikan kabupaten Sukoharjo sebagai tempat untuk membangun pabrik-pabrik 

industri serta bangunan perkantoran guna penunjang adanya pabrik industri 

tersebut. 

Pembangunan Gedung Perkantoran PT.HIDUP BARU PLASINDO 

berfungsi sebagai bangunan penunjang untuk mengawasi serta mengatur segala 

kegiatan yang berhubungan dengan operasional pabrik, misalnya dalam bidang 

keuangan, pengadaan barang dan upah tenaga kerja. 

Pembangunan tersebut memerlukan study managemen kontruksi yang 

bertujuan untuk mengatur Waktu, Biaya, dan Sumber daya manusia.  

.  Sumber daya manusia merupakan salah satu aspek yang berkaitan dengan 

hasil akhir suatu proyek. Disamping itu sumber daya manusia memiliki hubungan 

yang erat tehadap pengendalian waktu dan pengendalian biaya, bila salah satu 

tidak sesuai dengan mangement proyek yang tepat maka akan mengalami ketidak 

seimbangan dalam pelaksanaanya. Aspek sumber daya manusia ini memiliki 

pernanan penting dalam efisiensi dan efektivitas berjalannya suatu proyek 

bangunan.  
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Berdasarkan beberapa pertimbangan yang telah dikemukan di atas, dalam 

penyusunan Tugas Akhir ini saya mengambil judul “ Analisa Perbandingan 

Produktivitas Kerja Pada Pekerjaan Dinding Lantai 1,2 Dan 3 ( Studi Kasus 

Pada Proyek Gedung Perkantoran PT. HIDUP BARU PLASINDO 

Sukoharjo ). 

 “   

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan pada bagian latar belakang di atas, maka dibuat 

rumusan masalah  sebagai berikut: 

1). Bagaimana produktivitas kerja pada bangunan lantai 1, 2 dan 3 dalam 

pengerjaan pasangan batu bata, plesteran, dan acian ? 

2). Bagaimana perbandingan produktivitas kerja pada tiap-tiap lantai ? 

3). Bagaimana koefisen tenga kerja pada pelaksanaan pekerjaan pasangan batu 

bata, plesteran, dan acian pada lantai 1, 2 dan 3 ? 

 

C. Tujuan Analisa 

Tujuan yang ingin dicapai dalam perencanaan adalah: 

1). Mendapatkan hasil analisa produktivitas kerja  pada lantai 1, 2 dan 3  

2). Mendapatkan berbagai faktor yang mempengaruhi hasil produktivitas kerja 

tenaga bangunan pada proyek tersebut. 

3). Mendapatkan koefisien tenaga kerja pada pelaksanaan pemasangan batu bata, 

plesteran, dan Acian. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Tugas akhir ini diharapkan dapat bermanfaat bagi mahasiswa maupun 

pengusaha/pengembang. Bagi mahasiswa, dapat menambah wawasan dan 

memperdalam pengetahuan mengenai pebedaan hasil kerja ketika berada pada 

lantai 1, 2, dan 3 sesuai kondisi lapangan yang ada. Sehingga mahasiswa mampu 

mengendalikan sumber daya manusia sesuai dengan kapasitasnya. 

Bagi pengusaha/pengembang, dapat dipakai sebagai pedoman atau 

masukan dalam menentukan management konstruksi, karena dalam hal ini tenaga 
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kerja bangunan berperan penting dalam penyelesaian suatu proyek yang kemudian 

akan berpengaruh pada waktu serta biaya. 

E. Batasan Masalah 

Batasan-batasan masalah dalam analisa produktivitas pekerjaan dinding 

gedung perkantoran  adalah sebagai berikut: 

1). Gedung yang dianalisa adalah gedung perkantoran PT. HIDUP BARU 

PLASINDO di wilayah Sukoharjo. 

2). Analisa Produktivitas Kerja mencakup hasil perkerjaan pasangan batu bata, 

pekerjaan plesteran, pekerjaan acian dilantai 1, 2 dan 3. 

3). Faktor yang mempengaruhi hasil kerja tenaga bangunan ketika berada pada 

lantai 1, 2 dan 3. 

4). Tenaga kerja bersasal dari wilayah Surakarta dan Sukoharjo. 

5). Pekerjaan pemasangan andangan atau tangga bambu diabaikan serta jumlah 

tenaga bangunan yang bekerja dianggap sama. 

6). Tinggi tiap lantai adalah 4m. 

7). Bata merah berasal dari daerah klaten. 

8). Pasangan dinding tidak berkelok. 

 

 

 


