
BAB II
 

TINJAUAN PUSTAKA
 

2.1 Pendahuluan 

Tinjauan pustaka berisi mengenai penelitian yang telah dilakukan 

sebelumnya mengenai produktivitas pekeIja pada proyek. Tinjauan pustaka untuk 

penelitian ini meliputi: 

1. Penelitian Luthfy dan Wahyuni (2002) 

Penelitian dengan judul Analisis Produktivitas Tukang Kayu pada 

Pekerjaan Pemasangan Bekesting (Studi Kasus pada Proyek Gedung 

Regristasi UI! dan Proyek Gedung Kampus UGM Yogyakarta). Teori yang 

digunakan oleh peneliti adalah, produktivitas tukang kayu pada pekerjaan 

pemasangan bekisting mulai daTi pekerjaan acuan; penulangan, 

pembersihan, pengecoran hingga pekerjaan pembongkaran bekisting 

dengan tenaga keIja yang digunakun utuu wulctu yang dibutuhkan untuk 

rneny~lesaikan pekerjaan tersebut. 

Penelitian tersebut menggunakan metode pengumpulan data dengan 

kuesioner, wawancara, dan observasi langsung. Analisis data 

menggunakan analisis deskripsi, regresi, dan korelasi: 

Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa: 

7 



--~~l 

8
 

- faktor umur, pengalaman kerja, pendidikan formal, dan tingkat upah 

memiliki hubungan yang lemah terhadap tukang kayu pada pekeIjaan 

pemasangan bekisting. 

Penelitian ini tidak meninjau seberapa besar faktor lingkungan, 

tenaga kerja, peralatan, dan manajemen menyebabkan keterlambatan 

pekeIjaan atau produktivitas. 

2. Penelitian Rahman dan Pontoh (2002) 

Penelitian dengan judul Analisis Produktivitas Tukang Batu pada 

Pekerjaan Pasangan Bata (..<)tudi Kasus pada Proyek Gedung Regristasi 

Terpadu U11). Pada penelitian tersebut mengacu pada teori bahwa 

produktivitas tukang batu merupakan indeks yang didapat dari 

perbandingan antara keluaran (output) dan masukan (input) yang 

dipengaruhi oleh faktor masa kerja, komposisi kelompok kerja, tingkat 

pcndidikun, kesesuuiun terhadap upah dan umur. 

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian tersebut: 

lapangan. Data dianalisis menggunakan regresi dan korelasi. 

Kesimpulan dari penelitian: 

- faktor umur, masa kerja dan kesesuaian terhadap upah berpengaruh 

terhadap tingkat produktivitas tukang batu pada pekerjaan pasangan batao 

- faktor komposisi kelompok kerja (tukang dan pembantu tukang) 

mempunyai pengaruh yang lemah terhadap tingkat produktivitas tukang 

batu pada pekerjaan pasangan batao 
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- faktor tingkat pendidikan formal dapat dianggap tidak berpengaruh 

terhadap tingkat produktivitas tukang batu pada pekeIjaan pasangan batao 

Berdasarkan tinjauan penelitian tersebut maka pada penehtian ini 

faktor komposisi kelompok keIja, pendidikan formal tidak dimasukkan 

sebagai faktor yang mempengaruhi produktivitas, karena berdasarkan 

penelitian terdahulu pengaruhnya keeil. Selain itu pada penelitian yang 

akan dilakukan ini meneoba menghitung keterlambatan-keterlambatan 

yang dapat menurunkan produktivitas. 

3. Penelitian Saputra dan Pahla (2004) 

Penelitian dengan judul Analisis Produktivitas Tukang Batu pada 

Pekerjaan Pemasangan Batu Perkerasan lalan dengan Sistem Makadam 

(Studi Kasus di Pekerjaan lalan Kabupaten lndramayu). Pengukuran 

produktivitas didasarkan pada luasan pasangan batu yang dapat dikerjakan 

oleh tukang batu selama jam kerja normal. Selain itu, dihitung juga berapa 

ket~rlambatan pekerjaan akibat beberapa faktor seperti lingkungan, tenaga 

,kerja, peralatan, material, dan rnanajernen dengan lvlezhod Productivity 

Delay Model (MPDM) 

, Metode pengumpulan data pada penelitian ini berupa observasi 

langsung, kuesioner dan wawaneara kepada tukang batu tersebut. Faktor

faktor yang mempengaruhi produktivitas diantaranya komposisi kelompok 

kerja, usia, pengalaman, tingkat pendidikan, dan upah. 

Kesimpulan dan penelitian tersebut adalah: 
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- faktor umur, pengalaman keIja, tingkat pendidikan, upah, serta komposisi 

tukang dan pembantu tukang mempunyai pengaruh dan hubungan yang 

signifikan terhadap produktivitas tukang batu pada pekerjaan pemasangan 

batu. 

- Faktor umur dan pengalaman kerja memiliki pengaruh yang paling besar 

dibandingkan faktor lainnya terhadap produktivitas tukang batu. 

Pada penelitian tersebut mengukur produktivitas serta 

keterlambatan yang terjadi pada pekerjaan pemasangan batu proyek jalan 

raya. Produktivitas diukur dengan menghitung jumlah pekerjaan yang 

diselesaikan oleh pekeIja selama satu satuan waktu. 

2.2 Pembahasan Penelitian Terdahulu 

Dari beberapa penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa· 

beberapa peneliti men~hitung produktivitas dengan menggunakan pendekatan 

rasio input dengan output yang dihasilkan. Selain itu perhitungan dengan 

MPDM relatif kurang jelas dalam melakukan pendekatan unit produksi dan 

siklusnya. 

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu maka penelitian yang akan 

dilakukan sekarang adalah menghitung produktivitas menggunakan 

pendekatan MPDM untuk proyek perumahan. Selain itu faktor-faktor yang 

mempengaruhi produktivitas pada penelitian ini seperti yang ada dalam 

konsep MPDM yaitu kondisi Iingkungan, peralatan, material, tenaga kerja, 

dan manaj emen. 


