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ABSTRAK
Supply Chain atau rantai pasok dari ketersediaan material dan peralatan kerja akan sangat
berpengaruh pada kelancaran proyek konstruksi. Sehingga solusi yang dapat ditempuh
dengan memotivasi lahirnya dan melakukan pembinaan sumber daya manusia (SDM),
Supply Chain material dan peralatan konstruksi unggulan dengan mewujudkan tenaga ahli
dan tenaga terampil bersertifikat, material dan peralatan kerja yang berdaya saing akan
mendorong teknologi dalam pemilihan metode kerja yang efektif dan efisien untuk
memenuhi pangsa pasar yang semakin besar. Untuk mencapai sasaran output infrastruktur
tersebut maka sektor Bina Marga yang digunakan sebagai sumber penelitian terhadap
penyelenggaraan konstruksi di Kementerian PUPR. Berangkat dari itu pada penelitian ini
studi kasus yang diangkat adalah pada proyek pekerjaan Bina Marga yaitu proyek
jalan dan dihubungkan dengan Regulasi /Standart Analisis Harga Satuan Pekerjaan
(AHSP) yang telah diatur dalam Peraturan Menteri No.28 Tahun 2017 diperoleh bahwa
input Komponen Pembiayaan Proyek Konstrusi Fisik terdiri dari: Komponen Personil/
Tenaga Kerja Konstruksi, Komponen Material Utama Konstruksi dan Komponen Peralatan
Utama Konstruksi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat pengaruh komponen
input produktivitas dilihat dari analisa harga satuan pekerjaan (AHSP) berupa komponen
personil/tenaga, komponen material dan komponen peralatan pada pekerjaan konstruksi
jalan di sektor Bina Marga Kementerian PUPR. Hasil yang diharapkan dalam penelitian ini
adalah mendapatkan suatu tingkat pengaruh hubungan komponen input produktivitas
konstruksi berupa tenaga kerja, material dan peralatan pada konstruksi pekerjaan jalan di
Indonesia.
Kata Kunci : Tingkat pengaruh , komponen input produktivitas , pekerjaan jalan.

PENDAHULUAN
Produktivitas merupakan salah satu faktor mendasar yang mempengaruhi kinerja kemampuan
bersaing pada industri konstruksi. Peningkatan produktivitas akan mengurangi waktu pekerjaan,
dan itu berarti akan mereduksi biaya, khususnya biaya pekerjaan sehingga diperoleh suatu biaya
tenaga kerja minimum untuk mendapatkan harga yang kompetitif baik untuk pelelangan maupun
pelaksanaan. Oleh karena itu, pengendalian dan peningkatan produktivitas pekerjaan konstruksi
pada setiap proyek konstruksi menjadi sangat perlu untuk menghasilkan suatu produk konstruksi
yang mencapai sasaran mutu, proses, dan hasil yang diharapkan, baik dari segi kualitas, waktu
pelaksanaan, maupun pembiayaan (Ratnayanti, 2003).
Permasalah dalam produktivitas tenaga kerja salah satunya ada kendala pemenuhan tenaga kerja
konstruksi yang kompeten, handal dan berdaya saing tinggi. Salah satu isu strategis yang dihadapi
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sektor konstruksi saat ini adalah permasalahan Supply Chain komponen konstruksi yang meliputi
ketenagakerjaan, harga dan pasokan material serta peralatan kerja. Hal ini pastinya sangat
mempengaruhi produktivitas konstruksi.
Berdasarkan Data Olahan BPS Tahun 2017, data pertumbuhan tenaga kerja saat ini diperoleh data
bahwa pertumbuhan tenaga keja saat ini masih sekitar 2% pertahun. Badan Pembinaan Konstruksi
dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur PU dan pemukiman tahun anggaran 2013
menyatakan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan Infrastruktur dengan perkiraan dana
APBN mencapai Rp 62 triliun, diperlukan ketersediaan material dan peralatan konstruksi, terutama
semen, baja, aspal, dan alat-alat berat. (laporan kemenpu, 2012). Sementara Kapasitas produksi
semen (60,6 juta ton) secara nasional masih memadai dengan tingkat utilitas 80% . Meski
permasalahan terkait dengan semen seperti alokasi per provinsi yang tidak sesuai real
demand, kapasitas bongkar di pelabuhan tujuan tidak memadai untuk memenuhi real demand
(contoh di Kalimantan Timur), serta keterbatasan sarana dan prasarana transportasi darat (contoh
di Papua). (laporan kemenpu, 2012). Kapasitas produksi baja standar (18,9 juta ton) secara nasional
dengan tingkat utilitas 70%. Permasalahan yang dihadapi adalah baja high strength belum
diproduksi di dalam negeri adanya produk baja yang tidak sesuai dengan standar. Sedangkan untuk
aspal, dengan total pasokan aspal (930 ribu ton) secara nasional tidak memadai untuk memenuhi
kebutuhan dengan tingkat utilitas 142% . Kapasitas produksi aspal Buton dapat menggantikan
aspal minyak (semi – ekstraksi dan full – ekstraksi) masih harus terus ditingkatkan, serta
PT. Pertamina harus memenuhi kesenjangan supply – demand aspal yang masih ada. (laporan
kemenpu, 2012). Mengenai kebutuhan alat-alat berat, Jumlah alat berat yang ada saat ini secara
nasional (150.000 unit) tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan alat berat dengan tingkat
utilitas 140% . Sementara itu, hampir 50% (74.800 unit) dari alat berat yang ada tercatat di Provinsi
DKI Jakarta, meskipun digunakan di berbagai provinsi lain. (laporan kemenpu, 2012).
Komitmen pemerintah dalam pembangunan infrastruktur tergambar pula dari adanya pencanangan
dan penetapan akselerasi 225 Proyek Strategis Nasional. Hal itu tertuang melalui Peraturan
Presiden No. 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yang telah
mendorong peningkatan sektor konstruksi seperti pada Gambar.1. Proyek strategis yang antara lain
dicanangkan meliputi: 52 jalan tol, 19 jalur kereta api, 17 bandar udara, 13 pelabuhan, 3 perumahan,
3 projek pertanian dan perikanan, 1 saranan kelistrikan, dan 7 infrastruktur energi.

Gambar.1. Percepatan Pelaksanaan 225 Proyek Strategis Nasional (Sumber: Data Olahan
Perpres No. 3 Tahun 2016)
Untuk mencapai sasaran output infrastruktur tersebut maka sektor Bina Marga yang digunakan
sebagai sumber penelitian terhadap penyelenggaraan konstruksi di Kementerian PUPR. Berangkat
dari itu pada penelitian ini studi kasus yang diangkat adalah pada proyek pekerjaan Bina
Marga yaitu proyek jalan dan dihubungkan dengan Regulasi /Standart Analisis Harga Satuan
Pekerjaan (AHSP) yang telah diatur dalam Peraturan Menteri No.28 Tahun 2017 diperoleh bahwa
Komponen Pembiayaan Proyek Konstrusi Fisik terdiri dari:
a. Komponen Personil/ Tenaga Kerja Konstruksi
b. Komponen Material Utama Konstruksi
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c. Komponen Peralatan Utama Konstruksi
Penelitian ini bertujuan untuk: menganalisis tingkat pengaruh komponen input produktivitas
konstruksi pada pekerjaan jalan di Indonesia.

RUMUSAN MASALAH DAN TUJUAN PENELITIAN
Rumusan Masalah:
a. Bagaimana komponen sumber daya apa saja yang mempengaruhi input produktivitas pada
pekerjaan konstruksi jalan.
b. Bagaimana tingkat pengaruh komponen input produktivitas meliputi: tenaga kerja,material
kerja dan peralatan kerja pada pekerjaan konstruksi jalan.
c. Bagaiman standar perhitungan produktivitas meliputi komponen sumber daya tenaga
kerja,material kerja dan peralatan kerja pada pekerjaan konstruksi jalan.
Tujuan Penelitian:
a. Mengidentifkasi komponen sumber daya apa saja yang mempengaruhi input produktivitas
pada pekerjaan konstruksi jalan.
b. Menganalisa tingkat pengaruh komponen input produktivitas meliputi: tenaga
kerja,material kerja dan peralatan kerja pada pekerjaan konstruksi jalan.
c. Mengembangkan standar perhitungan produktivitas meliputi komponen sumber daya
tenaga kerja,material kerja dan peralatan kerja pada pekerjaan konstruksi jalan.

TINJAUAN PUSTAKA
Konsep Produktivitas
Produktivitas erat kaitannya dengan produksi, produksi merupakan salah satu komponen dari usaha
produktivitas, selain kualitas dan hasil keluarannya. Produksi adalah suatu kegiatan yang
berhubungan dengan hasil keluaran dan umumnya dinyatakan dengan volume produksi, sedangkan
produktivitas berhubungan dengan efisiensi penggunaan sumber daya (masukan dalam
menghasilkan tingkat perbandingan antara keluaran dan masukan).
Peningkatan produktivitas dan efisiensi merupakan sumber pertumbuhan utama untuk mewujudkan
pembangunan yang berkelanjutan. Sebaliknya, pertumbuhan yang tinggi dan berkelanjutan juga
merupakan unsur penting dalam menjaga kesinambungan peningkatan produktivitas jangka
panjang. Dengan jumlah tenaga kerja dan modal yang sama, pertumbuhan output akan meningkat
lebih cepat apabila kualitas dari kedua sumber daya tersebut meningkat. Walaupun secara teoritis
faktor produksi dapat dirinci, pengukuran kontribusinya terhadap output dari suatu proses produksi
sering dihadapkan pada berbagai kesulitan. Disamping itu, kedudukan manusia, baik sebagai tenaga
kerja kasar maupun sebagai manajer, dari suatu aktivitas produksi tentunya juga tidak sama dengan
mesin atau alat produksi lainnya. Seperti diketahui bahwa output dari setiap aktivitas ekonomi
tergantung pada manusia yang melaksanakan aktivitas tersebut, maka sumber daya manusia
merupakan sumber daya utama dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan.
Sejalan dengan fenomena ini, konsep produktivitas yang dimaksud adalah produktivitas tenaga
kerja. Tentu saja, produktivitas tenaga kerja ini dipengaruhi, dikondisikan atau bahkan ditentukan
oleh ketersediaan faktor produksi komplementernya seperti alat dan mesin. Namun demikian
konsep produktivitas adalah mengacu pada konsep produktivitas sumber daya manusia. Secara
umum konsep produktivitas adalah suatu perbandingan antara keluaran (output) dan masukan
(input) persatuan waktu. Produktivitas dapat dikatakan meningkat apabila (J.Ravianto,1985:19):
1.
2.
3.
4.

Produktivitas (P) naik apabila Input (I) turun, Output (O) tetap
Produktivitas (P) naik apabila Input (I) turun, Output (O) naik
Produktivitas (P) naik apabila Input (I) tetap, Output (O) naik
Produktivitas (P) naik apabila Input (I) naik, Output (O) naik tetapi jumlah
kenaikan Output lebih besar daripada kenaikan Input.
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5. Produktivitas (P) naik apabila Input (I) turun, Output (O) turun tetapi jumlah
penurunan Input lebih kecil daripada turunnya Output.
Konsep tersebut tentunya dapat dipakai didalam menghitung produktivitas disemua sektor kegiatan.
Menurut Putti (1989:345) peningkatan produktivitas dapat dicapai dengan menekan sekecilkecilnya segala macam biaya termasuk dalam memanfaatkan sumber daya manusia (do the right
thing) dan meningkatkan keluaran sebesar-besarnya (do the thing right). Dengan kata lain bahwa
produktivitas merupakan pencerminan dari tingkat efisiensi dan efektifitas kerja secara total.

Pengertian Produktivitas
Menurut Blocher, Chen, Lin (2000:847) Produktivitas adalah hubungan antara berapa output yang
dihasilkan dan berapa input yang dibutuhkan untuk memproduksi output tersebut. Menurut Husien
Umar (1999:9) produktivitas mengandung arti sebagai perbandingan antara hasil yang dicapai
(output) denan keseluruhan sumber daya yang digunakan (input). Rumus produktivitas
diperlihatkan pada persamaan 1.

Efektivitas menghasilkan output
Produktivitas =

………................………….(1)

Efisiensi menggunakan input
Produktifitas adalah ukuran keluaran dari proses produksi dari setiap unit yang dihasilkan.
Produktifitas diukur dengan perbandingan output dan input. Produktifitas dapat juga didefinisikan
sebagai ukuran efisiensi produksi yang dijalankan Pengertian lain adalah perbandingan (rasio)
antara output per inputnya. Produktifitas memiliki pengertian, Pilcher (1992) menyatakan bahwa
produktifitas adalah rasio/perbandingan antara kegiatan (output) terhadap masukan (input). Concise
Oxford Dictionary (9th edision) mendefenisikan produktifitas sebagai kemampuan untuk
memproduksi, keadaan produktif, keefektifan, Paulus Setyo Nugroho Peningkatan Produktivitas
Konstruksi Melalui Pemilihan Metode Konstruksi :25-30 dalam mengusahakan produktifitas
khususnya di area industri. Hal-hal terpenting dari defnisi produktifitas adalah konsep-konsep
[Olomolaiye, 1998] adalah :
1. Capacity to produce (kemampuan untuk memproduksi) Kekuatan atau kemampuan di balik
produksi itu sendiri.
2. Effectiveness of productive effort (keefektifan dalam mengusahakan produksi) Sebagai
ukuran baik atau buruknya penggunaan sumber daya.
3. Production per unit of effort (produksi per unit dari tiap usaha)
Dalam buku akuntansi biaya dan akuntansi manajemen untuk teknologi maju dan globalisasi,
supriyono (1994:414) mengemukakan produktivitas adalah: Produktivitas berkaitan dengan
memproduksi secara efisien dan khususnya ditujukan pada hubungan antara keluaran dan masukan
yang digunakan untuk memproduksi keluaran tersebut. Sedangan menurut Basu Swasta dan Ibnu
sukotjo (1998:281) Produktivitas adalah suatu konsep yang menggambarkan hubungan antar hasil
(jumlah barang dan jasa yang diproduksi) dengan sumber (tenaga kerja, bahan baku, modal, energy,
dan lain-lain) yang dipakai untuk menghasilakn barang tersebut. Menurut Sinungan (1985:8)
produktivitas dapat diartikan sebagai perbandingan antara totalitas pengeluaran pada waktu tertentu
dibagi totalitas masukan selama periode terbut. Dua aspek penting dalam produktivitas yaitu
efisiensi dan efektivitas. Efisiensi berkaitan dengan seberapa baik berbagai masukan itu
dikombinasikan atau bagaimana pekerjaan itu dilaksanakan. Ini merupakan suatu kemampuan
untuk menghasilkan lebih banyak dari jumlah masukan yang paling minimum. Ini berarti
bagaimana mencapai suatu tingkat volume tertentu dengan kualitas yang tinggi, dalam jangka
waktu yang lebih pendek, dengan pengeluaran yang seminimal mungkin. Sedangkan efektivitas
berkaitan dengan suatu kenyataan apakah hasil-hasil yang diharapkan ini atau tingkat keluaran itu
dapat dicapai atau tidak (Puttti, 1998:77).
Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa perusahaan atau organisasi harus
memperhatikan bagaimana mereka mengkonversikan sumber daya (masukan) menjadi keluaran.
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Keluran dapat berupa produk yang dimanufaktur, barang yang terjual atau jasa yang diberikan.
Keluaran merupakan alat penting karena tanpa keluaran atau kumpul hasil-hasil berarti bukan
produktivitas. Hal ini menunjukkan keefektifan di dalam mencapai suatu hasil, sehingga produk
dapat diberi batasan sebagai seberapa efisiensinya masukan dikonversikan ke dalam keluaran
karena faktor masukan menyatakan pemakaian sumber daya seminimal mungkin.

METODE PENELITIAN
Lokasi dan Waktu Penelitian
Kegiatan penelitian dilaksanakan di Sektor Bina Marga Kementerian PUPR Lokasi. Waktu
Pelaksanaan Penelitian adalah Enam Bulan terhitung sejak Bulan September 2019 – Januari 2020.
Rancangan Penelitian
Tujuan rancangan penelitian adalah untuk menganalisis tingkat pengaruh komponen input
produktivitas konstruksi maliputi: tenaga kerja, material kerja dan peralatan kerja pada pekerjaan
konstruksi jalan di Indonesia, mengumpulkan data secara kuantitatif mengenai nilai proyek
konstruksi terhadap komponen produktivitas dilihat dari analisa harga satuan pekerjaan (AHSP)
berupa komponen personil/tenaga, komponen material dan komponen peralatan di sektor Bina
Marga Kementerian PUPR. Rancangan penelitian ini merujuk kepada data – data yang diperoleh
dari hasil analisa kualitatif dan kuantitatif. Tahapan – tahapan penelitian secara visual disajikan
pada Gambar .2.
Identifikasi Masalah
1. Konstruksi
2. Produktivitas
3. Hubungan Antara Produktivitas Dengan Pertumbuhan Konstruksi

Data Kontrak Paket Pekerjaan Jalan
(Direktorat Jenderal Bina Marga)
Analisis Data 1
Sumber daya Komponen Produktivitas

Komponen Tenaga Kerja

Komponen Material Kerja

Komponen Peralatan Kerja

Hasil Analisis 1
Mengidentifikasi Komponen Input
Produktivitas pada Konstruksi jalan

RQ1

Analisis Data 2
Pengaruh Komponen Produktivitas pada
Pekerjaan Konstruksi Jalan
Hasil Analisis 2
Tingkat Pengaruh Komponen
Produktivitas: pada Pekerjaan
Konstruksi Jalan
Validasi Data
Hasil dan Pembahasan Secara
keseluruhan

Gambar.2. Diagram Alur Penelitian
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Secara keseluruhan, tahapan analisis pengolahan data akan dilakukan meliupti:
1. Pengumpulan Data Olahan
2. Analisis Data Olahan
a. Pertama (I) : Penentuan Kriteria Data dan jumlah sample data olahan
b. Analisis Data Olahan Kedua (II) : Penentuan Komponen Produktivitas
c. Analisis Data Olahan Ketiga (III) : Penentuan Formulasi dan Indeks Produktivitas
Konstruksi

Secara detail teknik analisis pengolahan data di tuangkan sebagai berikut:
Analisis (I) merupakan analisis Penentuan/Seleksi Data yang akan diolah dengan Pengelompokan
data olahan eksisting berdasarkan :
a. Unor
b. Jenis Pekerjaan
c. Lokasi Proyek
d. Jenis Kontrak
Lalu penentuan kriteria seleksi data proyek berdasarkan: biaya proyek, lokasi proyek, dan durasi
proyek, sehingga dapat diolah dengan perhitungan penentuan sampel menggunakan analisis
statistik (microssoft excel) terlihat pada gambar.3. pemetaan data komponen produktivitas.

Gambar.3. Pemetaan Data
Pengambilan data sampel sebesar 40 (empat puluh) dari setiap kualifikasi jenis pekerjaan konstruksi
jalan pada tabel.1. Setiap sampel konstruksi jalan berdasarkan kulifikasi biaya kecil (0-25 miliar),
biaya menengah (25-50 miliar), dan biaya besar (lebih dari 50 miliar). Selanjutnya berdasarkan
kulifikasi wilayah, dimana 40 sampel dari wilayah barat Indonesia, 40 sampel wilayah tengah
Indonesia, dan 40 sampel wilayah timur Indonesia. Begitupun dengan baris pelebaran, rehabilitasi,
rekonstruksi, pemeliharaan, dan rekonstruksi akan diambil 40 sampel berdasarkan kualifikasi biaya
kecil, menengah, besar, dan berdasarkan kulifikasi wilayah barat, tengah, timur Indonesia.
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Tabel.1. Rencana Sampel Data Olahan
Unor

Kualifikasi Jenis Proyek

Sampling

Bina Marga

Pembangunan
Pelebaran
Rehabilitasi
Rekonstruksi
Pemeliharaan
Bebas Hambatan

40
40
40
40
40
40

Analisis (II) penentuan komponen produktivitas diambil dari sampel data olahan pemetaan
komponen produktivitas konstruksi dilanjutkan dengan analisis penentuan tingkat pengaruh
hubungan komponen input produktivitas tenaga kerja,material dan peralatan. Dengan alat uji Skala
likert, uji instrumen dan analisis regresi dengan menggunakan aplikasi smart PLS.
a. Skala Likert
Untuk menghitung tingkat pengaruh X dan Y dari hasil Koesioner menggunakan skala likert
dengan menggunakan skal penilaian 5 = sangat berpengaruh , 4 = berpengaruh, 3 = cukup
berpengaruh, 2 = kurang berpengaruh dan 1 = tidak berpengaruh. (Dr.Ridwan,M.B.A (2004).
Dari data-data komponen input produktivitas konstruksi).
b. Uji Instrument
Setelah hasil dari data skala likert diuji lagi dengan menggunakan data uji sebagai berikut:
1. Uji Validitas adalah suatu ukuran yang menujukkan tingkat keandalan suatu alat ukur
(Arikunto, 1955:63-69).
2. Menurut Arikunto (2002), reabilitas adalah suatu instrument yang dapat dipercaya untuk
digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrument tersebut sudah baik.
3. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variable terikat dan
bebas keduanya terdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki
distribusi data normal atau mendekati normal
c. Analisis Regresi dan Smart PLS
Dari Data Uji dilanjutkan menggunakan Analisis regresi. Analisis regresi adalah hubungan secara
linear antara dua atau lebih variabel bebas (X1, X2,….Xn) dengan variabel terikat (Y), untuk
mengetahui arah hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat, apakah variabel bebas
berhubungan positif atau negatif dan memprediksi nilai dari variabel terikat dan variabel bebas
mengalami kenaikan atau penurunan pada tabel.2. Analisis ini menggunakan software SmartPLS
2.0.
Analisis I: Dilakukan dengan kualitatif terhadap variabel-variabel yang didapat dari hasil validasi.
Analisis ini dilakukan untuk mengetahui jenis dan paket pekerjaan komponen produktivitas
konstruksi pekerjaan fisik jalan.
Analisis II: Dilakukan secara kualitatif terhadap hasil pengumpulan data terkait identifikasi
produktivitas konstruksi pada komponen tenaga kerja, komponen material kerja dan komponen
peralatan kerja pekerjaan.
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Tabel.2. Variabel Komponen
Jenis
Eksogen
(Variabel
Bebas)

Konstruk

Indikator Konstruk

Kegiatan fisik
pekerjaan Bina
Marga

Nilai Pekerjaan
Konstruksi
Perhitungan
Produktivitas
konstruksi

Endogen
(Variabel
Terikat)

Komponen tenaga
kerja konstruksi
inti
Komponen
material konstruksi
utama

Komponen
peralatan kerja
konstruksi utama
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Pekerjaan Pembangunan
Pekerjaan Pelebaran
Pekerjaan Rehabilitasi
Pekerjaan Rekonstruksi
Pekerjaan Pemeliharaan
Pekerjaan Jalan Bebas
Hambatan
Besar
Menengah
Kecil
Rekap Harga
Rencana Anggaran Biaya
Analisis Harga Satuan
Pekerjaan
Daftar Kuantitas Tenaga Kerja
Dafatar Kuantitas Material
Daftar Kuantitas Peralatan
Jadwal Pelaksanaan Proyek
Tenaga kerja ahli
Tenaga kerja terampil
Tenaga kerja pendukung
Semen Portland
Besi beton
Baja
Aspal
Batu kali
Batu pecah
Pasir
Bulldozer
Excavator
Conrete mixer/ truck mixer
Dump truck
Portland cemen concrete
batching plant
Vibro roller
Asphalt finisher
Asphalt Sprayer
Asphalt mixing plant
Grader

X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9
X10
X11
X12
X13
X14
X15
X16
Y1
Y2
Y3
Y4
Y5
Y6
Y7
Y8
Y9
Y10
Y11
Y12
Y13
Y14
Y15
Y16
Y17
Y18
Y19
Y20

PROSIDING KONFERENSI NASIONAL PASCASARJANA TEKNIK SIPIL (KNPTS) X 2019
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Dari data variabel komponen akan dianalisis secara struktural dan pembobotan seperti contoh
dibawah ini gambar.4.:

Gambar.4. Model Struktural dan Pembobotan Komponen Produktivitas Konstruksi

HASIL YANG DIHARAPKAN
Hasil yang diharapkan dalam penelitian ini adalah : .

a . Mengidentifikasi Komponen Input Produktivitas Pada Konstruksi Jalan
b.
c.

Tingkat Pengaruh Komponen Produktivitas Pada Pekerjaan Konstruksi jalan
Rumusan Standar Perhitungan Pada Produktivitas Konstruksi Jalan
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