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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Banyanknya pelaksana pekerjaan konstruksi bangunan di Indonesia, menandakan 

perkembangan konstruksi sangat pesat, hal ini terlihat dengan berdirinya gedung-gedung 

baru setiap tahunya. Dalam jangka waktu yang sangat singkat, seperti yang dilihat di 

maluku utara kususnya dikota ternate, sebuah kawasan kososng atau yang terbengkalai 

dapat berubah menjadi kawasan perkantoran atau perbelenjaan tergantung tujuan 

pembangunan gedung itu sendiri. 

Dalam proses pembangunan estimasi biaya yang memegang peranan dalam 

penyelenggaraan proyek konstruksi. Estimasi adalah salah satu proses utama dalam 

proyek konstruksi. Kegiatan dana yang harus di sediakan untuk sebuah bangunan, pada 

umumnya sebua proyek konstruksi membutuhkan biaya yang cukup besar. Ketidak 

tepatan yang terjadi dalam penyediaan akan berakibat kurang baik pada pihak-pihak 

didalamnya. Bagi pemilik proyek(owner), estimasi biaya diperlukan sebagai pegangan 

menetukan besarnya investasi yang harus dilaksanakan. 

Pelaksanaan konstruksi  dibutuhkan beberapa estimasi yang berbeda didasarkan 

tujuan kegunaan dan peruntuknya, estimasi tidak mungkin didasarkan pada perhitungan 

kuantitas pekerjaan. Akan tetapi bagaimanapun, pemilik proyek(owner) memerlukan 

estimasi biaya pada tahap awal perencanaan proyek adalah  harus cepat, mudah dalam 

penggunaannya, akurat dan menghasilkan estimasi yang dapat dipertanggung jwabkan. 

Kota ternate dalam beberapa tahun terakhir melakukan banyak perubahan dalam bidang 
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pembangunan, pembangunan di kota ternate saat ini diprioritaskan dalam bidang 

infrastruktur. 

Pemerintah kota ternate (Pemkot) Ternate, maluku Utara akan memprioritaskan 

Pembangunan Infrastruktur, terutama yang bersentuhan langsung dengan kepentingan 

masyarakat Kota ternate. Pembangunan infrakstruktur yang mendapat prioritas di 

antaranya gedung, jalan dan jembatan. Selain itu, Infrakstruktur pasar baik yang ada di 

pulau ternate maupun pulau lainnya dikota ternate sebagai bagian dari upaya pendukung 

pengembangan ternate sebagai pusat perdagangan dan jasa diprovinsi Malut. Dalam 

proses pekerjaan Infrastruktur dalam konstruksi berbagai kendala maupun permasalahan 

dapat muncul secara tidak terduga. Salah satunya, berkaitan dengan sumber daya 

manusia yaitu tenaga kerja yang digunakan. Tanpa adanya sumber daya manusia yang 

terlibat didalamnya pekerjaan konstruksi tidak dapat terselenggarakan. 

Membicarakan masalah sumber daya manusia, hal ini berkaitan erat dengan 

masalah kualitas dan kuantitas. Pengertian kualitas yaitu menyangkut mutu sumber daya 

manusia yang menyangkut kemampuan fisik dan non fisik (kecerdasan dan mental). 

Sedangkan kaitannya dengan kuantitas yang seringkali dijumpai dalam kegiatan proyek 

konstruksi yaitu jumlah tenaga kerja yang digunakan. Seperti yang kita ketahui, kegiatan 

konstruksi melibatkan banyak kegiatan, sudah tentu memerlukan jumlah tenaga kerja. 

Masalah jumlah tenaga kerja yang terbatas bisa terjadi karena waktu pelaksanaan yang 

dilakukan secara bersamaan. Misalnya, dalam rentang waktu tertentu secara bersamaan 

terdapat dua atau lebih pekerjaan yang membutuhkan tenaga tukang dengan keahlian 

yang sama. Pihak kontraktor dapat menambah jumlah tenaga kerja akan tetapi yang 

terjadi adalah adanya penambahan biaya terhadap upah kerja. Hal ini, tentu tidak 
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dinginkan oleh pemilik proyek, sehingga perlu adanya perencanaan yang matang dalam 

pemakaian jumlah pekerja sesuai keperluan kegiatan konstruksi. Disinilah jasa kontraktor 

dibutuhkan untuk melakukan pengendalian berkaitan biaya proyek dan perencanaan 

jumlah tenaga kerja yang digunakan, agar semua kegiatan berjalan sesuai rencana.  

Oleh karena itu penyusun mengambil contoh studi kasus tenaga kerja yang ada 

dikota Ternate, pada gedung prkuliahan Universitas Khairun pada pembangunan gedung 

FKIP yang berjudul “Optimasi Tenaga Kerja Pada Pekerjaan Pembangunan Gedung FKIP 

Dengan Menggunakan Metode Simpleks” yang bertujuan memudahkan kontraktor untuk 

melakukan optimasi mengenai tenaga kerja dalam suatu proyek. 

Metode simpleks merupakan sala satu model umum dalam teknik pemograman 

linnier yang dapat digunakan pemecahan masalah pengalokasian sumber-sumber daya 

yang terbatas secara optimal untuk mencapai hasil yang optimal, yaitu suatu hasil yang 

mencerminkan sasaran tertentu yang paling baik (menurut model matematis) diantara 

alternatif-alternatif lainya. Dengan metode ini, diharapkan dapat mengatasi permasalahan 

sumber daya yang terbatas yaitu, dalam hal tenaga kerja yang digunakan dalam kegiatan 

konstruksi. 

1.2. Rumus Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat dirumuskan permasalahan yang 

akan dibahas antara lain : 

1. Berapa jumlah masing-masing tenaga kerja pada pekerjaan pembangunan gedung 

FKIP dengan menggunakan metode simpleks.? 

2. Berapa biaya optimum untuk upah tenaga kerja dari hasil optimasi tenaga kerja 

dengan metode simpleks. ? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui tenaga kerja padapelaksanaan kegiatan pembangunan gedung 

fkip dengan metode simpleks. 

2. Untuk mengetahui besar biaya setelah optimasi pekerja konstruksi dengan metode 

simpleks. 

1.4. Batas Masalah 

Berdasarkan permasalahan di atas. Penulis memberikan batasan-bataan masalah 

agar pembahas tidak menyimpang dari ruas lingkup yang ditentukan, yakni sebagai 

berikut. 

1. Proses pekerjaan yang ditinjau yaitu pekerjaan Pasang dinding lantai satu dan dua, 

plesteran, acian, granit beserta keramik toilet. Yang ada dalam schadule 

2. Durasi pelaksanaan proyek disesuaikan pada data proyek.  

3. Analisa optimasi tenaga kerja menggunakan software metode simplek, yaitu LiPS 

(Linear Programming Solver). 

1.5. Sistematika Penulisan 

Sistematika Penulisan ini disusun tiap-tiap bab dibagi lagi menjadi beberapa bagian 

yang akan diuraikan lagi. Adapun pengaruhnya sebagai berikut : 

BAB I. PENDAHULUAN 

Dalam bab in diuraikan tentang latar belakang, alasan memilih judul, tujuan 

penelitian, batas masalah dan sistematika penulisan. 

BAB II. LANDASAN TEORI 

Pada bab ini berisi dasar teori dan metode yang diperlukan dalam penelitian  

pengerjaan Skripsi. 
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BAB III. METODE PENELITIAN 

Bab ini membahas secara umum, Pada penelitian ini digunakan suatu metode 

pemecahan masalah dengan metode simpleks yang ditujukan untuk menjelaskan peranan 

metode simpleks dalam pengelolaan kelompok kerja. 

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menyajikan hasil analisa perhitungan data-data yang dari pengumpulan data 

dilapangan serta pembahasan dari hasil pengolahan data yang diperoleh. 

BAB V. PENUTUP 

Merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan hasil analisa dan memberikan 

saran- saran sehubungan dengan analisis yang telah dilakukan. 
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