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Abstract
7.8-km Penyinggahan - Muara Pahu Connecting Road Kutai Barat experienced delays. The purpose of this
thesis is to anticipate the delays by making an alternative project planning consisting of a site layout, a cost
estimate, an implementation method, a schedule, quality management, and safety, health and environment (SHE)
planning.
The required data were of the existing site layout of the project, shop drawings, cost and estimate, work and
material unit price of Kutai Barat 2016. MS Project 2007 was applied for scheduling, Autocad 2007 for drawing the
site layout, MS Excel for estimating.
The planning results in (1) an efficient site layout including a direction kit 3.5km from project location; (2) an
implementation method by forwarding critical works like mobilization;(3) 240 calendar days; (4) at
Rp._48,257,108,000.00 (5) a quality management system by inspection and testing each stage of work; (6) planning
SHE referring to the aspects of SHE and identifying the risks referring to Risk Assessment Matrix (RAM) for each
work .
Keywords: site layout, implementation method, cost estimate, scheduling, quality management, SHE

Pendahuluan
Jalan merupakan prasarana infrastruktur dasar
yang dibutuhkan manusia untuk dapat melakukan
pergerakan dari suatu lokasi ke lokasi lainnya dalam
rangka pemenuhan kebutuhan. Ketersediaan jalan
menjadi hal yang dianggap mendesak manakala
kegiatan
ekonomi
masyarakat
mengalami
pertumbuhan yang cukup signifikan. Ditinjau dari
sudut pandang ekonomi jalan merupakan barang
publik.
Pembangunan
proyek
Jalan
Penghubung
Penyinggahan – Muara Pahu Kutai Barat. Secara
khusus dimaksudkan untuk mobilisasi lalu lintas
Kecamatan Penyinggahan menuju Kecamatan Muara
Pahu Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan
Timur. Secara umum direncanakan untuk melakukan
pengembangan jalan dan menghubungkan jalan baru
agar mempermudah masyarakat untuk melintasi jalan
tersebut. Akibat peningkatan jumlah penduduk,
mobilitas ekonomi dan sosial masyarakat yang
bertambah setiap tahunnya. Sumber daya pada tahap
pelaksanaan suatu proyek kostruksi adalah biaya mutu
dan
waktu.
Perencanaan,
penjadwalan
dan
pengendalian adalah langkah penting untuk dilakukan
agar tujuan pelaksanaan proyek dengan sumber daya
terbatas ini tercapai. Pengendalian yang digunakan
untuk biaya dan jadwal proyek secara terpadu. Metode

ini memberikan informasi status kinerja proyek pada
suatu periode pelaporan dan memberikan informasi
prediksi biaya yang dibutuhkan metode dan waktu
untuk penyelesaian seluruh pekerjaan proyek Jalan
Penghubung Penyinggahan – Muara Pahu Kutai Barat.
Dengan pentingnya hal ini Project Planning di dalam
suatu proyek digunakan untuk meneliti , untuk
masukan dan menganalisanya. Rumusan masalah dari
penelitian ini adalah:
1. Bagaimana metode pelaksanaan pada proyek Jalan
Penghubung Penyinggahan – Muara Pahu Kutai
Barat ?
2. Berapa total biaya pelaksanaan pada proyek Jalan
Penghubung Penyinggahan – Muara Pahu Kutai
Barat ?
3. Bagaimana Site Layout pada proyek Jalan
Penghubung Penyinggahan – Muara Pahu Kutai
Barat?
Sedangkan tujuan yang hendak dicapai melalui
pelaksanaan penelitian ini adalah:
1. Untuk mengetahui Metode Pelaksanaan pada
Proyek Jalan Penghubung Penyinggahan – Muara
Pahu Kutai Barat.
2. Untuk mengetahui total biaya pelaksanaan pada
proyek Jalan Penghubung Penyinggahan – Muara
Pahu Kutai Barat.
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3. Untuk mengetahui Site Layout Proyek Jalan
Penghubung Penyinggahan – Muara Pahu Kutai
Barat.

2. Pekeriaan Pembongkaran dan Pembersihan
Tempat
3. Pekerjaan Tanah
4. Pekerjaan Drainase
5. Pekerjaan Pondasi Agregat
6. Pekeraan perkerasan Jalan
Beserta jalannya Pekerjaan di atas juga
sebelumnya memperhatikan tentang:
1. Manajemen keselamatan kerja dan kesehatan
2. Manajemen mutu
3. Standart operasional prosedur
4. Pengelolahan material proses produks

Tinjauan Pustaka
Pengertian Perencanaan Site Layout
Perencanaan
site
layout
adalah
proses
pengalokasian ruang yang tersedia untuk pada akses
ke sumber daya yang ada, sehingga dengan mudah dan
fungsional selama proses konstruksi berlangsung
(zouein&tommelein1999). Perencanaan site layout
juga merupakan suatu tugas penting yang meliputi
identifikasi
fasilitas-fasilitas
semntara
yang
dibutuhkan untuk mendukung kegiatan konstruksi,
menentukan bentuk ukuran, dan menentukan fasilitasfasilitas sementara tersebut tepat dan batasan area
konstruksi yang tersedia (elbetagi, hegazy &
eldisouky,2004).
Menurut Sugeng Djojowirono (2000), perencanaan
site layout ialah suatu rencana perletakan bangunanbangunan pembantu/darurat yang diperlukan sebagai
sarana pendukung untuk pelaksanaan pekerjaan.
Dalam merencanakan suatu site layout, terdapat
beberapa faktor yang harus diperhatikan agar
didapatkan suatu hasil site layout yang optimal.
Faktor- factor tersebut juga harus mempertimbangkan
metode konstruksi yang digunakan serta pelaksanaan
program secara keseluruhan.

Pengertian Rencana Anggaran Biaya (RAB
Rencana Anggaran Biaya merupakan perkiraan
besarnya biaya yang diperlukan untuk membiayai
pelaksanaan hasil pekerjaan dilapangan. Perkiraan
biaya tersebut didapatkan dengan menjumlahkan hasil
perkalian antara harga satuan masing-masing
pekerjaan dengan volume masing-masing pekerjaan
sedangkan volume Pekerjaan itu sendiri adalah salah
satu factor yang sangat penting dalam perhitungan
Rencana Anggaran Biaya, yaitu sebagai salah factor
pengalian untuk harga satuan. Perhitungan volume ini
didasarkan pada perencanaan profil melintang (cross
section) dan profil memanjang (Long section). Dan
juga perlu diperhatikan harga satuan pekerjaan juga
dalam menyusun RAB. Pengertian dari Harga Satuan
itu sendiri adalah hasil yang diperoleh dari proses
perhitungan dari masukan-masukan antara lain berupa
harga satuan dasar untuk bahan, alat, upah, tenaga
kerja serta biaya umum laba. Berdasarkan dan
masukan tersebut dilakukan perhitungan untuk
menentukan koefisien bahan, upah tenaga kerja dan
peralatan setelah terlebih dahulu menentukan asumsiasumsi faktor-faktor serta prosedur kerjanya Jumlah
dari seluruh hasil perkalian koefisien tersebut dengan
harga satuan ditambah dengan biaya umum dan laba
akan menghasilkan harga satuan pekerjaan

Pengertian Metode Pelaksanaan
Proyek Bisnis kontraktor adalah bisnis metode
pelaksanaan, karena yang membedakan antara
kontraktor satu dengan kontraktor lainnya adalah
perbedaan metode pelaksanaan. Penentuan metode
pelaksanaan akan sangat mempengaruhi biaya, mutu,
waktu, k-3 proyek
Dalam kaitannya dengan manejemen proyek
metode pelaksanaan konstruksi merupakan jawaban
dari pertanyaan how to metode pelaksanaan
merupakan
kombinasi
art,
knowledge
dan
pengalaman.

Manfaat Rencana Anggaran Biaya (RAB)
1. Untuk perkiraan besarnya biaya yang diperlukan
2. Untuk menentukan Metode yang digunakan
3. Untuk menentukan MUTU material dan alat yang
digunakan.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Metode
Pelaksanaan
Untuk menentukan metode pelaksanaan suatu
proyek
maka
faktor-faktor
berikut
perlu
dipertimbangkan:
1. Biaya
2. Waktu
3. Teknologi yang tersedia
4. Lahan yang ada
5. Pengalaman proyek sejenis

Hasil Pembahasan
Perencanaan Tata Letak Bangunan (Site Layout)
Perencanaan site layout merupakan suatu tugas
penting yang meliputi identifikasi fasilitas-fasilitas
sementara yang dibutuhkan untuk mendukung
kegiatan konstruksi menentukan bentuk dan ukuran,
dan menempatkan fasilitas- fasilitas sementara
tersebut secara tepat dalam batasan area tersebut. site
layout pada Gambar 1 menjelaskan tentang
perletakan direksi keet, Quary batching plan, lokasi
proyek.

Metode Pelaksanaan Jalan
Metode pelaksanaan jalan pada umumnya
meliputi:
1. Pekeriaan Akses Road/pembuatan Jalan Kerja
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Sart

Pekerjaan Persiapan

Penyiapan Badan Jalan

Pekerjaan Timbunan

Penyiapan Struktur

Pekerjaan Drainase

Gambar 1. site layout proyek
Pekerjaan
Pemeliharaan Rutin

Metode Pelaksanaan
Metode pelaksanaan adalah suatu cara sistematika
suatu pelaksanaan proyek atau pekerjaan sehingga
didapatkan hasil yang maksimal sehingga patokan
perhitungan estimasi biaya karena dalam metode
pelaksanaan mencantumkan jenis pekerjaan, alat yang
digunakan, bahan yang dibutuhkan, tenaga kerja yang
dibutuhkan, serta cara pelaksanaan pekerjaan yang
benar sesuai ketentuan dan agar proyek berjalan
dengan baik. Pada tahap pelaksanaan Proyek
Pembangunan Jalan Penghubung Penyinggahan –
Muara Pahu Kutai Barat STA 5+400 s/d 13+400
dikerjakan oleh PT. ABEL BERSAUDARA.
Pekerjaan dilakukan secara bersamaan, pekerjaan
ini meliputi: pekerjaan persiapan, survey dan
pengukuran, timbunan tanah,penyiapan badan jalan,
pekerjaan drainase, struktur, pekerjaan perkerasaan,
struktur beton dan pekerjaan lain – lain. Berikut
merupakan general Diagram Alir dari proyek
pembangunan jalan Penghubung Penyinggahan –
Muara Pahu Kutai Barat yang terdapat pada
Gambar_2.

Finish

Gambar 2. General Flowchart Metode pelaksanaan
Untuk strategi pengerjaan Proyek Pembangunan
Jalan Penghubung Penyinggahan – Muara Pahu Kutai
Barat, secara rinci akan dijabarkan melalui Ms.
Project. Secara garis besar strategi pembangunannya
adalah sebagai berikut:
1. Pekerjaan Tanah Dengan durasi waktu pengerjaan
82 hari,
Penyiapan badan jalan 78 hari,
Pekerjaan
Timbunan 19 hari, selanjutanya akan dijelaskan pada
pembahasan metode pelaksanaan. Seperti pada
Gambar 3 dan Gambar 4.

Gambar 3. Penyiapan Badan Jalan danTimbunan
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Gambar 7. Pemancangan Ulin dan Aramco
Berikut adalah zooning pekerjaan, zooning
pekerjaan ini bertujuan untuk mengetahui jenis
pekerjan yang terdapat pada bagian – bagian atau
STA, untuk mengetahui jenis pekerjaan yang sedang
dikerjaan, seperti pada Gambar 8.

Gambar 4. Penyiapan Badan Jalan danTimbunan
2. Pekerjaan struktur Dengan durasi waktu
pengerjaan 162 hari,
Meliputi pekerjaan Beton K-225 108 hari,
Pekerjaan. Beton tak bertulang (B0)
90 hari,
struktur/urutan pekerjaan sperti pada Gambar 5.

Gambar 5. Struktur B0 dan K225
Baja tulangan U24 polos 120 hari, dengan
spesifikasi sesuai pada Gambar 6.

Gambar 8. zooning pekerjaan
Rencana Anggaran Biaya
Rencana
anggaran
biaya
pada
proyek
Pembangunan Jalan Penghubung Penyinggahan –
Muara Pahu Kutai Barat, dihitung dengan
menyesuaikan volume pekerjaan serta rencana gambar
kerja perhitungan anggaran biaya berpedoman pada
AHSP wilayah Kutai Barat, berikut tabel perhitungan
rencana anggaran biaya.
Dalam
menghitung rencana anggaran biaya
(RAB) ada tahapan yang harus dilakukan yaitu seperti

Gambar 6. Baja tulangan U24 polos
3. Pekerjaan Drainase
dengan durasi waktu
pengerjaan 21 hari, meliputi pekerjaan aramco.
penyediaan tiang pancang 14 hari,pemancangan 21
hari , strategi Proyek terdapat pada Gambar 7.
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menghitung: (1) volume (Bill of Quantity), (2) analisa
harga satuan; (3) rekapitulasi harga; (4) rencana
anggaran biaya

Rekapitulasi Harga
Total harga item pekerjaan didapat dari volume
dikalikan dengan harga satuan pekerjaan, untuk
contoh perhitungan pada item pekerjaan Beton K225,
seperti berikut:
Jumlah harga timbunan tanah
= volume x harga satuan
= 7715 x Rp 2,491,572,54
= Rp 19,222,482,115,52

Volume (Bill of Quantity)
Analisa
perhitungan
volume
dimisalkan
perhitungan timbunan dihitung dengan cara sebagai
berikut:
Pekerjaan beton K225
Volume = panjang x lebar x tebal
= 7715 . 5 . 0,2
= 7,715 m3

Rencana Anggaran Biaya (RAB)
Anggaran biaya didapat dari jumlah total item
pekerjaan yang meliputi:
1. pekerjaan persiapan: Rp. 81,000,000.00
2. pekerjaan drainase: Rp. 399,292,241.93
3. pekerjaan tanah: Rp. 2,446,176,263,61
4. pekerjaan struktur:Rp. 40,692,572,589
5. pekerjaan pemeliharaan: Rp. 251,507,506
Total anggran proyek Rp. 43,870,098,601.85
dikalikan
dengan
PPN
sebesar
10%
Rp._4,378,009,860.18

Analisa Harga Satuan
Dalam menentukan harga satuan perlu menetapkan
koefisien sumber daya dari item pekerjaaan, seperti
pada contoh perhitungan pekerjaan beton k-225:
Koefisien tenaga kerja =
jam kerja efektif per hari . kebutuhan pekerja

=

produktifitas beton per hari
8jam . 20orang
59,17 𝑚 3

= 2,7039 jam/m3
Untuk koefisien material menggunakan SNI,
sedangkan untuk koefisen alat seperti pada contoh
perhitungan batching plant pada pekerjaan beton
k225:
Kapasitas produksi/jam =

Kesimpulan
Dari tabel di atas dapat diketahui Total biaya
proyek pembangunan jalan Penyinggahan – Muara
Pahu sebesar Rp. 48,257,108,000.00
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Kepasitas gentong V xfak .efisiensi alat Fa x60
waktu siklus (Ts )

=

5 . 0,7 . 60
30,50 menit

= 6,89m3/jam
Koefisien batching plant
1
Kapasitas produksi /jam

=

1
6,89 𝑚 3

= 0,1452
Untuk analisa koefisien pekerjaan Beton k225
dijelaskan dengan Tabel 1 seperti pada item pekerjaan
berikut ini:
Tabel 1. Analisa Harga Satuan Beton K225
No

Komponen

Satuan

Perkiraan
Kuantitas

Harga
Satuan (Rp)

A
Tenaga
1
Pekerja Biasa
Jam
2.7039
17,142.86
2
Tukang
Jam
0.8112
21,428.57
3
Mandor
Jam
0.4056
24,285.71
Jumlah Harga Tenaga
B
Bahan
1
Semen
Kg
361.8462
2,240.00
2
Pasirbeton
m3
0.5054
650,000.00
3
3
Kcrikil Pecah
m
0.6810
760,000.00
4
Kayu Perancah
m3
0.0750 3,101,000.00
5
Paku
Kg
0.4000
29,000.00
Jumlah Harga Bahan
C
Peralatan
1
Batching Plant
Jam
0.1452
899,500.00
2
Truck Mixer
Jam
0.4056
345,700.00
3
Water Tanker
Jam
0.0335
437,900.00
4
Con. Vibrator
Jam
0.1452
31,300.00
5
Alat Bantu
Ls
1.0000
697.52
Jumlah Harga Peralatan
D
Jumlah Harga Tenaga, Bahan Dan Peralatan ( A +B + C )
E
Overhead & Profit 10.0% X D
F
Harga Satuan Pekerjaan ( D + E )

Jumlah Harga
(Rp)
46,351.80
17,381.92
9,849.76
73,583.48
810,535.38
328,491.62
517,542.15
232,575.00
11,600.00
1,900,744.15
130,607.40
140,215.92
14,671.52
4,545.95
697.52
290,738.31
2,265,065.94
226,506.59
2,491,572.54
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