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II. TINJAUAN PUSTAKA 

A. Manajemen Biaya 

 

Pengertian Manajemen Biaya itu sendiri dapat dijelaskan sebagai berikut 

(Yudhi Herliansyah, 2007): 

1. Filosofi dalam upaya perbaikan terus menerus dalam peningkatan 

pelayanan dengan biaya rendah, 

2. Sikap proaktif/kebiasaan yang mendasarkan bahwa setiap biaya produksi 

(keluaran) merupakan hasil keputusan manajemen, 

3. Teknik/rangkaian teknik dalam menentukan/mencapai tujuan organisasi. 

Menurut Deden Mulyana (2009) Manajemen biaya merupakan suatu sistem 

yang didesain untuk menyediakan informasi baik bersifat keuangan 

(pendapatan dan biaya) maupun non keuangan (kualitas dan produktivitas) 

bagi manajemen untuk identifikasi peluang-peluang penyempurnaan, 

perencanaan strategik dan pembuatan keputusan operasional mengenai 

pengadaan dan penggunaan sumber-sumber yang diperlukan oleh organisasi. 

Manajemen biaya juga merupakan suatu sistem yang terintegrasi yang 

menunjukan adanya hubungan dengan sistem lainnya seperti sistem desain 

dari pengembangan, sistem pembelian dan produksi, sistem pelayanan 

konsumen serta sistem pemasaran dan distribusi. 
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Manfaat manajemen biaya bagi manajemen, yaitu: 

1. Perencanaan dan pengendalian 

2. Membantu manajemen dalam meningkatkan ketertelusuran biaya 

3. Membantu manajemen dalam mengoptimalkan kinerja daur hidup secara 

total 

4. Membantu manajemen dalam pembuatan keputusan 

5. Membantu manajemen dalam proses manajemen investasi 

6. Membantu manajemen dalam mengintegrasikan kriteria pengukuran 

kinerja non keuangan ke dalam kinerja keuangan agar terjamin 

konsistensinya 

7. Membantu manajemen dalam mengorganisasi berbagai tingkat otomasi. 

Manfaat lain dari manajemen biaya adalah membantu perusahaan dalam 

menerapkan teknik manajemen baru (kontemporer) seperti Theory of 

Constraints. 

 

Tabel 1. Perbedaan Sistem Manajemen Biaya (SMB) Tradisional dan 

Kontemporer 

 

SMB Tradisional 

 

SMB Kontemporer 

 

1. Cost driver (pemicu biaya) 

berdasarkan unit 

2. Intensif alokasi 

3. Perhitungan biaya produk yang 

sempit dan kaku 

4. Fokus pada pengelolaan biaya 

5. Informasi biaya singkat 

6. Memaksimumkan kinerja unit 

individu 

7. Menggunakan ukuran kinerja 

keuangan. 

 

1. Cost driver berdasarkan unit dan 

non unit 

2. Intensif penelusuran 

3. Perhitungan biaya produk yang 

luas dan fleksibel 

4. Fokus pada pengelolaan kegiatan 

5. Informasi kegiatan yang rinci 

6. Memaksimumkan kinerja sistem 

 

7. Menggunakan ukuran kinerja 

keuangan dan non keuangan. 
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B. Theory of Constraints 

 

1. Pengertian TOC 

 

“The Theory of constraints recognizes that the performance of any 

organization is limited by its constraints. The theory of constraints than 

develops a specific approach to manage constraints to support the 

objective of continous improvement” (Hansen dan Mowen dalam Andy U 

dan Herry P., 2007). 

 

“Theory of constraints is a continual improvement philosophy that 

focuses on identification and management of constraints for 

organizational (global) goal achivement”(Tersine dalam Andy U dan 

Herry P., 2007). 

 

Theory of Constraints adalah teknik yang di gunakan untuk menngkatkan 

kecepatan dalam proses produksi (Marianus dkk, 2011). 

 

The theory of constraints (TOC) is a concept that emphasizes the role of 

constraints in limiting the performance of an organization (IMA, 1999). 

 

Dari definisi tersebut, TOC merupakan filosofi manajemen yang 

memfokuskan untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang 

mempengaruhi proses produksi suatu perusahaan, kemudian 

mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang memiliki kendala 

tersebut untuk memaksimumkan throughput dan meningkatkan 

keuntungan (Andy U dan Herry P., 2007). 
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2. Perkembangan TOC 

 

TOC pertama kali diperkenalkan oleh Eliyahu M. Goldratt dengan nama 

Optimized Production Technology (OPT), yang mana OPT menekankan 

pada memaksimumkan throughput dengan membuat schedule dari 

sumber daya yang mempunyai kendala. Schedule OPT menekankan pada 

3 parameter yaitu throughput, persediaan dan biaya operasi (Dilworth 

dalam Andy U. dan Herry P., 2007). 

 

Tujuan dari OPT untuk memaksimumkan throughput dengan menekan 

tingkat persediaan dan biaya operasi. Namun Goldratt menolak untuk 

menjelaskan secara rinci Scheduling Algorithm-nya sehingga suatu 

perusahaan terpaksa melaksanakan schedule OPT tanpa memahaminya. 

Kemudian Goldratt menulis sebuah buku yang berjudul The Goal : A 

process of Ongoing Improvement (1986). Isinya menjelaskan mengenai 

filosofi yang mendasari schedule OPT ini. Mula-mula istilah yang akan 

digunakan untuk menyebutkan filosofi Scheduling Algorithm-nya adalah 

OPT Throughware. 

 

Istilah diatas akan menimbulkan kebingungan antara filosofi dengan 

peralatan software komputer. Kemudian akan digunakan istilah 

Synchronous Production, tetapi istilah ini juga akan menimbulkan 

kebingungan karena banyak pendekatan lain yang menggunakan istilah 

tersebut sehingga akhirnya digunakan istilah TOC (Theory Of 

Constraints). Penyempurnaan TOC yang digunakan secara mendasar 

sama dengan OPT yang mengalami perkembangan lebih lanjut yaitu 
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membahas kendala yang tidak terbatas hanya pada kendala internal 

seperti yang terdapat pada OPT tetapi juga kendala eksternal. 

 

TOC merupakan teori yang menawarkan suatu cara untuk mengatasi 

kemacetan produksi. TOC bukan hanya sekedar program untuk produksi 

saja tetapi TOC juga memusatkan perhatian pada peningkatan operasi 

secara berkesinambungan pada semua tingkat operasi produksi dan 

berusaha untuk mengendalikan kendala internal dan eksternal (Andy U 

dan Herry P : 2007). 

TOC adalah teknik optimasi jangka pendek yang memandang sumber 

daya, teknologi, produk, dan permintaan relatif konstan. Dalam jangka 

panjang tentu saja semua faktor-faktor ini berubah dan dapat dipengaruhi 

atau dikendalikan sepenuhnya oleh manajer. Tetapi dalam jangka 

pendek, TOC merupakan pendekatan yang paling hebat dan paling 

berwawasan untuk berbagai jenis pengambilan keputusan dan tindakan 

ekonomi (wikipedia : 2006).  

Theory of Constraints (TOC) memiliki argument bahwa penurunan 

persediaan akan meningkatkan daya saing perusahaan, karena dengan 

menurunkan persediaan, akan diperoleh produk yang lebih baik, harga 

yang lebih rendah, dan tanggapan yang lebih tepat terhadap kebutuhan 

pelanggan. 
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3. Konsep dasar TOC 

Dasar dari TOC adalah bahwa setiap organisasi mempunyai kendala- 

kendala yang menghambat pencapaian kinerja (Performance) yang 

tinggi. Kendala-kendala ini seharusnya diidentifikasi dan diatur untuk 

memperbaiki kinerja, biasanya jumlah kendala terbatas dan bukan berarti 

kendala kapasitas. Jika suatu kendala telah terpecahkan, maka kendala 

berikutnya dapat diidentifikasi dan diperbaharui. 

TOC berfokus pada 3 ukuran kinerja organisasi (Hansen dan Mowen 

dalam Gail B. Wright, 2007), yaitu : 

a. Throughput : rate of generating money through sales (hasil produk 

jadi keseluruhan yang terjual) 

b. Inventory (persediaan) : money spent turning materials into 

throughput 

c. Operating expenses (biaya operasional) : money spent turning 

inventory into throughput 

Penerapan TOC lebih berfokus pada pengelolaan operasi yang 

berkendala sebagai kunci dalam meningkatkan kinerja sistem produksi, 

nantinya dapat berpengaruh terhadap profitabilitas secara keseluruhan. 

 

4. Jenis-jenis kendala 

“Constraint is the  limitation of resources or product demand” (Hansen 

dan Mowen dalam Gail B.Wright, 2007). 

Dari definisi tersebut, constraint atau kendala adalah sumber daya yang 

dimiliki perusahaan terbatas sehingga tidak bisa memenuhi tujuan yang 
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hendak dicapai perusahaan. Oleh sebab itu, diupayakan untuk mencari 

alternatif produksi untuk menjamin bahwa produksi yang dilakukan 

adalah produksi yang paling menguntungkan. 

Menurut Hansen dan Mowen dalam Marianus (2011), kendala dapat 

dikelompokkan menjadi : 

a. Berdasarkan asalnya 

 Kendala internal (internal constraint) adalah faktor-faktor yang 

membatasi perusahaan yang berasal dari dalam perusahaan, 

misalnya keterbatasan jam mesin. Kendala internal harus 

dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan throughput 

semaksimal mungkin tanpa meningkatkan persediaan dan 

biaya operasional. 

 Kendala eksternal (external constraint) adalah faktor-faktor 

yang membatasi perusahaan yang berasal dari luar perusahaan, 

misalnya permintaan pasar atau kuantitas bahan baku yang 

tersedia dari pemasok. Kendala eksternal yang berupa volume 

produk yang dapat dijual, dapat diatasi dengan menemukan 

pasar, meningkatkan permintaan pasar ataupun dengan 

mengembangkan produk baru. 

b. Berdasarkan sifatnya 

1) Kendala mengikat (binding constraint) adalah kendala yang 

terdapat pada sumber daya yang telah dimanfaatkan 

sepenuhnya. 
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2) Kendala tidak mengikat atau kendur (loose constraint) adalah 

kendala yang terdapat pada sumber daya yang terbatas yang 

tidak dimanfaatkan sepenuhnya. 

Selain itu Kaplan dan Atkinson dalam Marianus (2011), menambahkan 

pengelompokan kendala dalam tiga bagian, yaitu: 

a. Kendala sumberdaya (resource constraint). Kendala ini dapat 

berupa kemampuan faktor input produksi seperti bahan baku, 

tenaga kerja dan jam mesin. 

b. Kendala pasar (market resource). Kendala yang merupakan tingkat 

minimal dan maksimal dari penjualan yang mungkin selama dalam 

periode perencanaan. 

c. Kendala keseimbangan (balanced constraint). Diidentifikasi 

sebagai produksi dalam siklus produksi. 

5. Prinsip-prinsip TOC 

 

Ada sepuluh prinsip TOC (Wikipedia, 2006), yaitu: 

1. Seimbangkan aliran produksi, bukan kapasitas produksi. 

Diasumsikan perusahaan memiliki kapasitas tidak seimbang dengan 

jumlah permintaan pasar (demand) karena keseimbangan kapasitas 

menghambat pencapaian tujuan (goal) perusahaan.  

2. Tingkat utilitas non bottleneck tidak ditentukan oleh potensi stasiun 

kerja tersebut tetapi oleh stasiun kerja bottleneck atau sumber kritis 
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lainnya. Hanya stasiun kerja yang mengalami bottleneck yang perlu 

dijalankan dengan utilitas 100 %. 

3. Aktivitas tidak selalu sama dengan utilitas. Menjalankan non 

bottleneck dapat mengakibatkan bertumpuknya work in process 

(buffer) dalam jumlah yang berlebihan. 

4. Satu jam kehilangan pada bottleneck merupakan satu jam kehilangan 

sistem keseluruhan. 

5. Satu jam penghematan pada non bottleneck merupakan suatu 

fatamorgana.  

6. Bottleneck mempengaruhi throughput dan inventory.  

7. Batch transfer tidak selalu sama jumlahnya dengan batch proses.  

8. Batch proses sebaiknya tidak tetap (variabel).  

9. Penjadwalan (kapasitas & prioritas) dilakukan dengan 

memperhatikan semua kendala (constraint) yang ada secara 

simultan. 

10. Jumlah optimum lokal tidak sama dengan optimum keseluruhan 

(total). Pengukuran performansi dilihat sebagai satu kesatuan 

berdasarkan pemasukan bahan baku dan hasil produk jadi. 

Batch process adalah jumlah produk yang telah diproses pada suatu 

sumber sebelum mengubah untuk menghasilkan sebuah produk yang 

berbeda. Batch transfer adalah jumlah unit yang dipindahkan pada waktu 

yang sama sumber ke sumber berikutnya. Batch transfer frekuensinya 

tidak harus sama dengan Batch process. Dan untuk menyeimbangkan 
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aliran produksi maka Batch transfer seharusnya lebih kecil. (Tersine, 

1994) 

Dari prinsip-prinsip TOC dapat dijelaskan bahwa proses produksi yang 

dilakukan tidak ditujukan untuk menyatakan kapasitas sumber daya yang 

digunakan, melainkan bertujuan untuk melancarkan aliran proses 

produksi. 

6. Langkah-langkah TOC 

Dalam mengimplementasikan ide-ide sebagai solusi dari suatu 

permasalahan, Goldratt mengembangkan 5 (lima) langkah yang 

berurutan supaya proses perbaikan lebih fokus dan berakibat lebih baik 

bagi sistem. Langkah-langkah tersebut adalah : 

1) Identifikasi konstrain sistem (identifying the constraint).  

Mengidentifikasi bagian system manakah yang paling lemah 

kemudian melihat kelemahanya apakah kelemahan fisik atau 

kebijakan. Walaupun mungkin ada banyak kendala dalam suatu 

waktu, biasanya hanya sedikit kendala yang sesungguhnya dalam 

sistem itu. 

2) Eksploitasi konstrain (exploiting the constraint).  

Menentukan cara menghilangkan atau mengelola constraint dengan 

mempertimbangkan perubahan dengan biaya yang paling rendah. 

3) Subordinasi sumber lainnya (subordinating the remaining 

resources).  
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Setelah menemukan konstrain dan telah diputuskan bagaimana 

mengelola konstrain tersebut maka harus mengevaluasi apakah 

kostrain tersebut masih menjadi kostrain pada performansi sistem 

atau tidak. Jika tidak maka akan menuju ke langkah kelima, tetapi 

jika ya maka akan menuju ke langkah keempat. 

4) Evaluasi konstrain (Elevating the constraint).  

Jika langkah ini dilakukan, maka langkah kedua dan ketiga tidak 

berhasil menangani konstrain. Maka harus ada perubahan besar 

dalam sistem, seperti reorganisasi, perbaikan modal, atau modifikasi 

substansi system. 

5) Mengulangi proses keseluruhan (repeating the process). 

Jika langkah ketiga dan keempat telah berhasil dilakukan maka akan 

mengulangi lagi dari langkah pertama. Proses ini akan berputar 

sebagai siklus. Tetap waspada bahwa suatu solusi dapat 

menimbulkan konstrain baru perlu dilakukan. 

 

Gambar 1. Flow chart Theory of Constraint 

(Tersine, 1994) 

Identifikasi Constraints

Eksploitasi Constraints

Subordinasi resource

Perbaiki Performansi 
constraint

constraint

masih aktif?

Ya Tidak 
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C. Gambaran Umum Pekerjaan Struktur Bangunan Gedung 

1. Definisi Bangunan Gedung Bertingkat 

Bangunan gedung bertingkat adalah bangunan gedung berlantai lebih 

dari 2 (dua). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan 

Gedung mengartikan bahwa bangunan gedung adalah wujud fisik hasil 

pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, 

sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau 

air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik 

untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, 

kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus. 

Bangunan gedung bertingkat tinggi dapat dibedakan dari luas, besar, dan 

ketinggian bangunan, serta sistem struktur, dan kelengkapan utilitasnya 

(Dwi Tangoro, 2006). Perbedaannya antara lain: 

a.  Bangunan Gedung Bertingkat Rendah  

Tinggi bangunan terdiri dari satu sampai dengan lima lantai, sistem 

strukturnya masih sederhana, tidak menggunakan alat transportasi 

vertikal, cukup dengan menggunakan tangga sebagai alat 

penghubung antar lantai.  

b. Bangunan Gedung Bertingkat Sedang  

Tinggi bangunan terdiri dari lima sampai sepuluh lantai dan sistem 

struktur rangka murni, sudah menggunakan alat transportasi 

vertikal, dan sistem pemadam kebakaran aktif (sprinkler).  
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c. Bangunan Gedung Bertingkat Tinggi  

Tinggi bangunan lebih dari sepuluh lantai, menggunakan sistem 

struktur yang beraneka ragam, seperti struktur rangka dipadukan 

dengan sistem struktur lain. menggunakan sistem utilitas yang 

lengkap seperti alat transportasi vertikal, alat pemadam kebakaran 

aktif, alat pembersih bangunan gondola, dan lain-lain. 

2. Pekerjaan Struktur 

Pekerjaan struktur terbagi atas dua berdasarkan letaknya terhadap tanah 

yaitu substructure dan upperstructure (Agoes W., 2006). 

a. Pekerjaan Substructure 

Pekerjaan substructure pada dasarnya adalah pekerjaan struktur yang 

berada di bawah level permukaan tanah. Pekerjaan ini menuntut 

perhatian lebih pada batasan tanah dan air yang ada. Pekerjaan 

substructure terdiri dari pekerjaan pondasi dan pekerjaan tanah 

pendukung pondasi seperti pilecap, tie beam, retaining wall, dan pelat 

lantai. 

b. Pekerjaan Upperstructure 

Pekerjaan upperstructure menuntut perhatian pada siklus pekerjaan 

yang tipikal dan bekerja pada ketinggian yang cukup tinggi. Secara 

garis besar, pekerjaan upperstructure terdiri dari 3 pekerjaan utama, 

yaitu pekerjaan pembesian, pekerjaan bekisting, dan proses 

pengecoran. Pekerjaan yang termasuk dalam pekerjaan upperstructure 

adalah pekerjaan kolom, balok, pelat, shearwall, dan atap. 
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D. Industri Konstruksi 

 

Industri jasa konstruksi adalah industri yang mencakup semua pihak yang 

terkait dengan proses konstruksi termasuk tenaga profesi, pelaksana 

konstruksi dan juga para pemasok yang bersama-sama memenuhi kebutuhan 

pelaku dalam industri (Hillebrandt dalam Sudarto, 2007). 

Beberapa definisi menurut UU 18 Tahun 1999: 

 Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan 

konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan 

layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi. 

 Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian 

kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang 

mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata 

lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, untuk 

mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain. 

 

Usaha Jasa Konstruksi menurut UU 18 Tahun 1999: 

1. Jenis usaha  

a. usaha perencanaan konstruksi  

b. usaha pelaksanaan konstruksi  

c. usaha pengawasan konstruksi  

2. Bentuk usaha  

a. orang perseorangan  

b. badan usaha  

3. Bidang usaha  
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a. Arsitektural  

b. Sipil  

c. Mekanikal  

d. Elektrikal  

e. Tata Lingkungan 

Produksi di Konstruksi dan Manufaktur 

 

Manufaktur dan konstruksi adalah suatu proses untuk mengubah bahan 

mentah menjadi bahan jadi dengan menggunakan teknologi dan 

peralatan.Walaupun pengertian dasarnya sama, tetapi karakteristik 

manufaktur sangat berbeda dengan konstruksi. Berikut adalah perbandingan 

antara karakteristik manufaktur dengan konstruksi ( M. Natsir, 2009). 

Tabel 2. Karakteristik Manufaktur dan Konstruksi 

N

o 

Komponen Proses Manufaktur Konstruksi 

1 Sistem Produksi Berbasis Pabrik Berbasis proyek 

2 Organisasi Pengelolaan 

sistem produksi 

Berbasis tetap Bersifat sementara 

3 Transaksional Pemenuhan pasar, 

jangka panjang 

Kontrak ad-hoc, 

jangka pendek 

4 Proses produksi Lebih kontinyu Sesuai permintaan 

5 Koridor produk Lebih sempit/ monolit Lebih luas 

6 Pemasok Lebih terbuka, sangat 

ketat dengan nilai 

Dibawa oleh 

pemasok vokalnya 

 
a. Manufaktur: 

Dalam hal ini, pekerja akan menunggu pelaksanaan tugas, yang sangat 

spesifik untuk setiap pekerja, sejalan dengan keberadaan produk setengah 

jadi yang datang kepadanya melalui sistem ban berjalan. Setiap pekerja 

akan memberikan kontribusi penambahan komponen atau kualitas 

kepada produk akhir (M. Abduh, 2007). 
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Gambar 2. Sistem Produksi Manufaktur 

 

 

b. Konstruksi: 

Dalam hal ini, suatu tim kerja atau pekerja akan datang ke lokasi di mana 

pelaksanaan tugas akan dilakukan. Satu tim kerja dengan tugas spesifik 

tersebut akan meninggalkan produk setengah jadi hasil tugasnya untuk 

selanjutnya menjadi lokasi pelaksanaan tugas tim kerja selanjutnya. 

Setiap tim kerja tetap akan memberikan kontribusi penambahan 

komponen atau kualitas kepada produk akhir. Dalam parade ini, terlihat 

bahwa suatu tim kerja akan menyediakan tempat kerja kepada tim kerja 

selanjutnya. Jika tempat kerja ini tidak ada, karena pekerja sebelumnya 

belum selesai bekerja atau tidak sempuna melaksanakan tugasnya, maka 

suatu tim kerja jelas tidak akan dapat menjalankan tugasnya (M. Abduh, 

2007). 

 

Gambar 3. Sistem Produksi Konstruksi 

 

E. Target Level Manajemen 

Proses pelaksanaan pekerjaan barang dan jasa, baik industri maupun 

konstruksi tentunya mempunyai level manajemen yang bertindak mengatur 
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bagian atau divisi yang dibawahinya masing-masing dengan tujuan 

pelaksanaan berjalan dengan optimal dan teratur. Sedangkan dalam dunia 

konstruksi juga ada pembagian tugas dan peran masing-masing untuk 

menjaga agar jalannya pelaksanaan konstruksi tetap sesuai rencana dan 

teratur. Peranan-peranan inilah yang menjadi target dari TOC (Andy Untoyo 

dan Herry Pelangi, 2007). 

Pihak-pihak yang terlibat dalam pembangunan mulai dari tahap ide sampai 

dengan tahap pelaksanaan secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga pihak 

(Gde Agung Yana, 2009) : 

1. Pemilik Proyek/owner 

 Pemilik proyek atau pemberi tugas atau pengguna jasa adalah 

orang/badan yang memiliki proyek dan memberikan pekerjaan atau 

menyuruh memberikan pekerjaan kepada pihak penyedia jasa dan 

membayar biaya pekerjaan tersebut. 

Hak dan kewajiban pengguna jasa: 

a. Menunjuk penyedia jasa (konsultan dan kontraktor). 

b. Meminta Laporan secara periodik mengenai pelaksnaaan pekerjaan 

yang telah dilakukan oleh penyedia jasa. 

c. Menyediakan fasilitas baik berupa sarana dan prasarana yang 

dibutuhkan oleh pihak penyedia jasa untuk kelancaran pekerjaan. 

d. Menyediakan lahan untuk pelaksanaan pekerjaan. 
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e. Menyediakan dana dan kemudian membayar kepada pihak penyedia 

jasa sejumlah biaya yang diperlukan untuk mewujudkan sebuah 

bangunan. 

f. Ikut mengawasi jalannya pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan 

dengan jalan menempatkan atau menunjuk suatu badan atau orang 

untuk bertindak atas nama pemilik. 

g. Mengesahkan perubahan dalam pekerjaan (bila terjadi). 

h. Menerima dan mengesahkan pekerjaan yang telah selesai 

dilaksanakan oleh penyedia jasa jika produknya telah sesuai dengan 

apa yang dikendaki. 

 

Wewenang Pemberi Tugas: 

a. Memberitahukan hasil lelang secara tertulis kepada masing-masing 

kontraktor 

b. Dapat mengambil alih pekerjaan secara sepihak dengan cara 

memberitahu secara tertulis kepada kontraktor jika terjadi hal-hal 

diluar kontrak yang ditetapkan. 

 

2. Pihak Konsultan (perencana/pengawas) 

Pihak atau badan yang disebut sebagai konsultan dapat dibagi menjadi 

dua, yaitu: konsultan perencana dan konsultan pengawas. 

a. Konsultan Perencana 

Konsultan perencana adalah orang/badan yang membuat 

perencanaan bangunan secara lengkap baik bidang arsitektur, sipil, 
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maupun bidang lain yang melekat erat dan membentuk sebuah 

sistem bangunan. 

Hak dan Kewajiban Konsultan Perencana : 

1) Membuat perencanaan secara lengkap yang terdiri dari gambar 

rencana, rencana kerja dan syarat-syarat, hitungan struktur, 

rencana anggaran biaya. 

2) Memberikan usulan serta pertimbangan kepada pengguna jasa 

dan pihak kontraktor tentang pelaksanaan pekerjaan. 

3) Memberikan jawaban dan penjelasan kepada kontraktor tentang 

hal-hal yang kurang jelas dalam gambar rencana, rencana kerja 

dan syarat-syarat. 

4) Membuat gambar revisi bila terjadi perubahan 

5) Menghadiri rapat koordinasi pengelolaan proyek 

 

b. Konsultan Pengawas 

Konsultan Pengawas adalah orang/badan yang ditunjuk pengguna 

jasa untuk membantu dalam pengelolaan pelaksanaan pekerjaan 

pembangunan mulai dari awal hingga berakhirnya pekerjaan 

pembangunan. 

Hak dan Kewajiban Konsultan Pengawas : 

1) Menyelesaikan pekerjaan dalam waktu yang telah ditetapkan 

2) Membimbing dan mengadakan pengawasan secara periodik 

dalam pelaksanaan pekerjaan  

3) Melakukan perhitungan prestasi pekerjaan 
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4)  Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan konstruksi 

serta aliran informasi antar berbagai bidang agar pelaksanaan 

pekerjaan berjalan lancar. 

5) Menghindari kesalahan yang mungkin terjadi sedini mungkin 

serta menghindari pembengkakan biaya.  

6) Mengatasi dan memecahkan persoalan yang timbul di lapangan 

agar dicapai hasil akhir sesuai dengan yang diharapkan dengan 

kualitas, kuantitas, serta waktu pelaksanaan yang telah 

ditetapkan. 

7) Menerima/menolak material/peralatan yang didatangkan oleh 

kontraktor 

8) Menghentikan sementara bila terjadi penyimpangan dari 

peraturan yang berlaku. 

9) Menyusun laporan kemajuan pekerjaan (harian, mingguan, 

bulanan). 

10) Menyiapkan dan menghitung adanya kemungkinan tambah atau 

berkurangnya pekerjaan. 

 

3. Pihak Kontraktor (pelaksana) 

Kontraktor adalah orang/badan yang menerima pekerjaan dan 

menyelenggarakan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan biaya yang telah 

ditetapkan berdasarkan gambar rencana dan pertaturan dan syarat-syarat 

yang telah ditetapkan. 
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Hak dan Kewajiban Kontraktor : 

a. Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan gambar rencana, peraturan 

dan syarat-syarat, risalah penjelasan pekerjaan, dan syarat-syarat 

tambahan yang telah ditetapkan oleh pengguna jasa. 

b. Membuat gambar-gambar pelaksanaan yang disahkan oleh konsultan 

pengawas sebagai wakil dari pengguna jasa. 

c. Menyediakan alat keselamatan pekerjaan seperti yang diwajibkan 

dalam peraturan untuk menjaga keselamatan pekerja dan masyarakat 

d. Membuat laporan hasil pekerjaan berupa laporan haria, mingguan, 

bulanan. 

e. Menyerahkan seluruh atau sebagian pekerjaan yang telah 

diselesaikan sesuai dengan ketetapan yang berlaku. 

 

F. Penelitian yang relevan 

Beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini, yaitu : 
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Tabel 3. Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini 

No Nama Topik Metode Rekomendasi 

1 Andy Untoyo 

dan Herry 

Pelangi 

Theory of Constraints dalam manajemen 

konstruksi khususnya di bidang pelaksanaan 

pembangunan perumahan di Surabaya 

Pengambilan data : Studi 

literatur dan penelitian 

lapangan (kueisioner 

bertahap). 

Pengolahan data : analisa 

deskriptif dan analisa 

inferensial 

Pada metode pengolahan data, yaitu 

analisa inferensial dapat juga 

menggunakan analysis of variance dan 

pengujiannya menggunakan ANOVA. 

 

2 Ryan Ariefasa Faktor penyebab keterlambatan pekerjaan 

konstruksi bangunan gedung bertingkat yang 

berpengaruh terhadap perubahan Anggaran 

Biaya pada pekerjaan struktur 

Pengambilan data : Studi 

literatur, wawancara dengan 

pakar (proses validasi), dan 

survey lapangan (kueisioner). 

Pengolahan data :  

- metode statistik deskriptif 

- uji validitas dan reabilitas 

- uji analisis non 

parametrik 

- AHP (Analytical 

hierarchy process) 

- uji korelasi 

- analisa data tahap 3 

(validasi hasil penelitian) 

Berdasarkan hasil validasi tahap ketiga, 

ditemukan bahwa faktor dominan 

penyebab keterlambatan pekerjaan 

struktur dapat dikendalikan dengan 

menggunakan dua tindakan, yaitu 

tindakan preventif dan tindakan korektif. 

Namun perlu dilakukan penelitian yang 

lebih spesifik mengenai seberapa besar 

efek dari tindakan preventif dan korektif 

dalam menanggulangi dampak yang 

terjadi selama proses konstruksi. 

3 Rina M.S. dan 

M.Fauzan 

Hamidy 

Analisis biaya produksi dengan pendekatan 

Theory of Constraints untuk meningkatkan 

Laba (Studi pada PG. Krebet Baru Malang) 

Pengambilan data : 

dokumentasi dan wawancara. 

Pengolahan data : pendekatan 

teori kendala (Theory of 

Constraints) dan uji 

kredibilitas. 

Pada pengolahan data, uji krediabilitas 

cocok dengan penelitian kualitatif ini, 

tetapi cara pengujiannya bisa di 

tambahkan dengan perpanjangan 

pengamatan, triangulasi, atau analisis 

kasus negatif. 

 

 


