
RADII 

TINJAUAN PUSTAKA 

Pada Penelitian ini digunakan tinjauan pustaka pada pendapat para pakar 

dibidang konstruksi antara lain : 

I. Ir. Hendirman Sapiie. 

• Dalam mempergunakan alat-alat, yang nota bene merupakan harta 

perusahaaan yang cukup mahal, disamping faktor alatnya sendiri, maka 

faktor manusia yang mengelola peralatan itu sendiri, adalah merupakan 

faktor yang tidak boleh diabaikan dalam keberhasilan atau kegagalan suatu 

pekeIjaan. 

• Produktifitas suatu alat akan menentukan besarnya harga satuan dari suatu 

produk, makin tinggi produktifitasnya akan makin rendalah harga 

satuannya, sehingga harus benar-benar dipikirkan suatu kondisi, dimana 

imbaJan peralatan yang kita berikan kepada personil-personiJ yang 

menangani peralatan sebanding dengan produktifitas yang dihasilkannya. 

(Majalah Konstruksi Kontraktor, Bahan, Dan Alat No 9 Juli 1985 Th~e-e-

IX) 

2. Ir. Suryatin Sastroamijoyo, DIRJEN BINA MARGA. 

• Memang, faktor merek alat itu turut mcnentukan dan pcranan distributorpun 

sangat menunjang dalam hal ini, tetapi yang terpenting adalah bagaimana 

para kontraktor memilih alat berat yang tepat, ditangani oleh operator yang 
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terampil dan perawatan yang baik. amat sangat menentukan. (Majalah 

Konstruksi Kontraktor, Bahan, Dan Alat Mei 1981 No 5 Th-V) 

• Ketepatan dalam memilih alat berat yang sesuai dengan pekerjaan serta 

sesuai pula dengan fungsi alat tersebut akan mampu berproduksi secara 

optimal dan juga menghasilkan biaya produksi terendah. ( pembahasan 

mengenai Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemilihan Investasi Alat 

Berat dari majalah Info Alat No 53 / X / Mei-Juni 2004 ). 

• Adapun faktor lain yang ikut mempengaruhi terhadap pemilihan jenis 

peralatan yang cocok dan sesuai dengan kebutuhan, yaitu dari sector 

pendanaan, faktor yang mempengaruhi adalah sumber dana investasi, 

tingkat bunga investasi, keuntungan yang diharapkan, pajak-pajak. dan 

asuransi. ( pembahasan mengenai Faktor-Faktor yang Mempengaruhi 

Pemilihan Investasi Alat Berat dari majalah Info Alat No 53 / X / Mei-Juni 

2004 ). 

• Ir Soehari Sargo memberikan beberapa tanggapan antara lain 

disebutkannya dengan sistem rental. Dengan eara ini kontraktor yang 

memperoleh proyek jangka pendek akan sangat memoantu. [.TVIaJalan

Konstruksi Kontmktor, Bahan, Dan Alat Mei 1981 No 5 Th-V) 

• Secara teknis faktor yang mempcngaruhi adalah masalah kondisi mcdan 

kcrja, type pekcrjaan, usia guna alat, type dan merck alat, harga bahan

bahan minyak maupun pelumas serta kcmudahan mcmpcrolch suku cadang 

dan sebagainya. ( pembahasan mengenai Faktor-Faktor yang Mempengaruhi 
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Pemilihan lnvestasi Alat Berat dari majalah Info Alat No 53 / X / Mei-Juni 

2004 ). 

•	 Karena volume pekerjaan yang sangat besar misalnya pada pembuatan 

bendung, tanggul, jalan raya, lapangan udara serta proyek -proyek 

transmigrasi maka diperlukan ketepatan dalam memilih alat, dalam hal 

jenisnya, tipenya, kapasitasnya, kemampuannya dan lain sebagainya. Hal ini 

sangat penting, karena kesalahan didalam memilih alat, terutama jenis dan 

kemampuannya, dapat mengakibatkan kesalahan~keSalahan lain dan bahkan 

kerugian-kerugiait yang jumlahnya tidak sedikit. Perlu ditekankan bahwa 

manager atau pengelola peralatan agar mampu : merencanakan penggunaan 

alat secara baik dan benar, melaksanakan pemilihan alat secara baik dan 

benar, memilih metoda pelaksanaan secara baik dan benar. (Pemindahan 

Tanah Mekanis Ir. Rochmanhadi). 


