
79

KOMPOSISI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ORGANIK DAN 
TENAGA KERJA SUBCONTRACTOR TERHADAP WAKTU DAN 
BIAYA PEMBANGUNAN KONSTRUKSI BADAN KAPAL PERINTIS 
2000 GT

Fahmi Rizky Berlian¹, Intan Baroroh²
¹ Mahasiswa Jurusan Teknik Perkapalan
² Dosen Jurusan Teknik Perkapalan
Fakultas Teknik dan Ilmu Kelautan, Universitas Hang Tuah Jl. Arief Rahman Hakim No. 105, Surabaya 60111
E-mail: fahmi.rb@hangtuah.ac.id

Peningkatan produktivitas dalam sebuah pembangunan kapal sangat diperlukan oleh sebuah perusahaan galangan. Hal ini sangat 
diperlukan karena melihat meningkatnya jumlah permintaan sebuah bangunan kapal baru dengan mutu dan waktu yang efisien. 
Salah satu cara untuk meningkatkan proses produksi ialah dengan menambahkan jumlah SDM yang baik. Tetapi perlu di ingat dalam 
penggunaan SDM tidak serta merta untuk penggunaan di setiap pekerjaanya dikarenakan juga untuk menghindari penumpukan tenaga 
kerja yang berujung pekerja lain tidak melakukan aktivitasnya. Komposisi penggunaan SDM untuk tenaga kerja organik maupun 
subcontractor sangat lah diperlukan. Dalam penulisan ini, dilakukan penelitian terhadap komposisi penggunaan tenaga kerja organik dan 
subcontractor terhadap waktu lebih cepat dan biaya lebih murah. Metode yang digunakan yaitu perhitungan JO dengan menggunakan 
software microsoft excel sehingga didapatkan perhitungan yang tepat. Salah satu tujuan dari studi ini adalah untuk mengetahui besar 
jumlah penggunaan tenaga kerja di galangan menengah untuk pembangunan kapal perintis 2000 GT yang meliputi tenaga kerja 
organik dan subcontractor. Pada perhitungan komposisi dilakukan pada bengkel assembly saja dikarenakan pada bengkel fabrication 
dan erection pengaturan tenaga kerja sudah memenuhi dan tepat. Hasil perhitungan komposisi untuk bengkel assembly yaitu 10% 
penggunaan tenaga kerja organik dan 90% penggunaan tenaga kerja subcontractor. Dari perhitungan komposisi tersebut, didapatkan 
penghematan rata – rata waktu sebesar 20% dari realisasi galangan. Dan komposisi penghematan biaya sebesar 11,4 %.

Kata kunci: Tenaga kerja organik, Subcontractor, Komposisi, Produktivitas

Increased productivity in a shipbuilding is needed by a shipbuilding company. This is indispensable as it sees the growing demand 
for a new ship building with quality and time efficient. One way to improve the production process is to add a good amount of human 
resources. But keep in mind in the use of human resources is not necessarily for the use in every work because it also to avoid the 
accumulation of labor that led to other workers do not perform its activities. The composition of the use of human resources for organic 
labor and subcontractor is needed. In this paper, research on the composition of the use of organic labor and subcontractor to the time 
more quickly and cheaper cost. The method used is the calculation of JO using microsoft excel software so that it can be calculated 
correctly. One of the objectives of this study was to find out the large number of labor usage in the medium dockyard for the construction 
of 2000 GT pioneering vessels that include organic labor and subcontractors. In the composition of calculations performed on assembly 
workshop only because the workshop fabrication and erection workforce settings have been met and precise. The composition of the 
composition for the assembly workshop is 10% of the use of organic labor and 90% of subcontractor labor usage. From the calculation of 
the composition, obtained an average time savings of 20% of the shipyard realization. And the composition of cost savings of 11.4%.

Keywords: Organic labor, Subcontractor, Composition, Productivity

Latar Belakang
Produktivitas bagi galangan merupakan suatu hal 

yang harus diperhatikan karena merupakan tolok ukur 
keberhasilan galangan itu sendiri. Dalam hal ini merupakan 
sejumlah output yang dihasilkan oleh galangan dari 
sejumlah input yang diberikan. Input ini bisa berupa bahan 
(material), sumber daya manusia (man), modal (money), 

peralatan (machine) dan juga metode (method). Pada era 
1940–1950an produktivitas diukur dengan output yang 
diproduksi sebanyak mungkin. Kemudian pada era 1960–
1970an kuantitas produksi mulai dianggap bukan hal yang 
sepenting efisiensi dimana output yang dihasilkan haruslah 
memiliki kualitas yang baik pula.

Pada era globalisasi dan perdagangan bebas saat ini, 
maka industri kapal dalam negeri, khususnya galangan 
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yang bergerak dalam bidang industri perkapalan, dituntut 
untuk mampu bertahan dan bersaing di pasar internasional. 
Dari segi kepentingan, owner sebagai konsumen sangat 
diuntungkan dengan memiliki banyak alternatif pilihan baik 
dari segi kualitas maupun harga. Melihat tingginya tingkat 
persaingan dari galangan dalam maupun luar negeri maka 
peningkatan produktivitas galangan merupakan hal yang 
sangat penting. Upaya ini bisa dilakukan dengan berbagai 
cara, misalnya pengembangan dan penerapan teknologi 
yang tepat, perbaikan sistem manajemen dan metode 
kerja yang baik, dan peningkatan keterampilan (skill) dari 
tenaga kerja sehingga dapat meningkatkan penghematan 
penggunaan input produksi, dan menghasilkan output 
yang maksimal (Schermerhorn JR, 2002). Dari beberapa 
faktor diatas, faktor tenaga kerja merupakan salah satu 
faktor yang memengaruhi kinerja galangan. Produktivitas 
pekerja adalah kombinasi antara performa dari pekerja, 
pemanfaatan pekerja, perencanaan komposisi penggunaan 
tenaga kerja organik atau subcontractor. Galangan harus 
mampu membuat rencana kerja yang dapat mengatur 
pekerjanya pada saat overload proses produksi dimana 
pada suatu saat tertentu memerlukan jumlah pekerja yang 
sangat besar. Untuk mengatasi hal ini, salah satu alternatif 
yang ditempuh oleh galangan adalah menggunakan jasa 
subcontractor (Sunarto, 1999).

Di PT. Lamongan Marine Industry mendapatkan 
bagian 8 kapal perintis dari Pemerintah, dalam melakukan 
proses produksinya diharapkan memenuhi jadwal yang 
telah direncanakan semula dengan kualitas yang tetap 
terjaga. Dengan melalui tahapan pekerjaan yang ada pada 
PT. Lamongan Marine Industry yang dimulai dari proses 
fabrication, assembly dan erection. Pada penelitian ini 
pekerjaan yang membutuhkan waktu lama dan paling sering 
terjadi keterlambatan adalah pada proses assembly. Hal itu 
disebabkan kurangnya pengaturan penggunaan tenaga kerja 
yang tepat antara organik dengan subcontractor. Sedangkan 
pada bengkel fabrication dan erection kondisi proses 
pekerjaannya masih lancar sesuai dengan perencanaan 
galangan. Selanjutnya hal ini harus diperhatikan karena 
secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh 
terhadap pekerjaan selanjutnya. Selain itu akan diperoleh 
klaim dari pihak owner yang merasa dirugikan dengan 
keterlambatan tersebut. Oleh karena itu perlu adanya 
pengaturan penggunaan tenaga kerja agar didapat kan 
komposisi antara tenaga kerja organik dan subcontractor 
untuk mengatasi permasalahan diatas.

Rumusan Masalah
Perumusan masalah yang ditetapkan sebagai berikut:

1. Bagaimana komposisi jumlah tenaga kerja organik dan 
subcontractor di bengkel assembly?

2. Bagaimana pengaruh komposisi yang tepat terhadap 
waktu dan biaya untuk pembangunan konstruksi 
badan kapal perintis 2000 GT di PT. Lamongan Marine 
Industry pada tahap assembly?

Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah:
1. Mengetahui komposisi yang tepat untuk penggunaan 

tenaga kerja organik dan subcontractor.
2. Untuk mengetahui ketepatan waktu dan biaya dalam 

pembangunan konstruksi badan kapal perintis 2000 GT 
di PT. Lamongan Marine Industry.

Manfaat Penelitian
Manfaat yang akan diperoleh dalam penelitian ini 

adalah:
1. Memberikan alternatif dan masukan bagi galangan 

kapal PT. Lamongan Marine Industry dalam hal 
penerapan komposisi penggunaan tenaga kerja.

2. Memberikan data waktu dan biaya untuk penggunaan 
tenaga kerja bagi industri galangan kapal.

Batasan Masalah
Batasan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Komposisi tenaga kerja yang digunakan hanya tenaga 
kerja organik dan tenaga kerja subcontractor.

2. Menganalisa waktu dan biaya dalam pembangunan 
konstruksi badan kapal perintis 2000 GT.

3. Menganalisa waktu yang dimaksud adalah hanya pada 
waktu proses pembangunan konstruksi badan kapal.

4. Menganalisa biaya yang dimaksud adalah hanya pada 
biaya untuk penggunaan tenaga kerja, bukan biaya 
materialnya.

5. Komposisi tenaga kerja digunakan terbatas untuk 
pembangunan konstruksi badan kapal.

6. Penggunaan tenaga kerja hanya sebatas pada proses 
assembly.

7. Perencanaan dilakukan dengan menggunakan jam kerja 
normal.

8. Studi kasus dalam penelitian ini yaitu PT. Lamongan 
Marine Industri.

 

Proses Pembangunan Kapal
Dalam pembangunan konstruksi badan kapal 

dilaksanakan berdasarkan dari perencanaan kapal dan 
kemampuan galangan dengan beberapa metode. Sedangkan 
tahapan-tahapan pekerjaan sesuai metode pembangunan 
mempunyai urutan sama dan yang membedakan dari setiap 
metode adalah jumlah tahapan pekerjaan.
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Metode pembangunan konstruksi badan kapal dibagi 
menjadi:
1. Metode Konvensional
2. Metode Seksi
3. Metode Block

Komposisi Tenaga Kerja
Komposisi tenaga kerja adalah suatu paduan untuk 

mencapai hasil yang ideal dengan presentase yang pas 
dalam penggunaan tenaga kerja. Komposisi tenaga kerja 
dapat diartikan sebagai suatu bentuk mengoptimalkan 
sesuatu tenaga kerja yang sudah ada, ataupun merancang 
dan membuat sesuatu secara efektif. Dalam hal ini tenaga 
kerja organik dan subcontractor yang akan dilakukan proses 
optimasi untuk mencari komposisi yang efektif terhadap 
waktu dan biaya.

Tenaga Kerja
Pada galangan, komponen tenaga kerja dikelompokkan 

menjadi dua kelompok besar, yaitu :

Tenaga Kerja Organik
Tenaga kerja organik adalah pegawai tetap galangan 

dan merupakan salah satu asset (modal) dari perusahaan 
yang sangat penting. Seperti diketahui, tenaga kerja organik 
dibagi menjadi dua yaitu tenaga kerja langsung (TL) dan 
tenaga kerja tidak langsung (TTL) (Supomo, 2008)

Tenaga Kerja Subkontraktor
Subcontractor (outside manufacturer) merupakan suatu 

unit kerja yang berada di luar struktur organisasi dari 
perusahaan yang ditunjuk untuk melakukan pekerjaan yang 
dibutuhkan oleh galangan. Pekerjaan yang dilaksanakan 
subcontractor tidak hanya pekerjaan konstruksi, tetapi juga 
meliputi pekerjaan transportasi, perawatan, kebersihan, dan 
lain-lain.

Standarisasi Tenaga Kerja dan Waktu

Standarisasi Tenaga Kerja
Setiap orang maupun perusahaan dalam melakukan 

kegiatan selalu berusaha untuk menentukan metode kerja 
yang baik, karena dengan metode kerja yang baik akan dapat 
meningkatkan produktivitas kerja yang tinggi.

Standarisasi Waktu
Jenis pengukuran waktu: secara langsung, pengukuran 

jam henti (Stopwatch Time Study), sampling kerja (Work 
Sampling). Secara tidak langsung: data waktu baku 

(Standard data), data waktu gerakan (Predetermined Time 
System).

Dasar-Dasar Penentuan Tenaga Kerja
Usaha untuk menentukan besarnya biaya tenaga kerja, 

terdapat dua komponen yaitu:
1. Biaya tenaga kerja langsung
2. Biaya tidak langsung (Overhead)

Tenaga Kerja Langsung
Tenaga kerja langsung pengertiannya terbatas pada 

tenaga kerja di pabrik yang secara langsung terlibat pada 
proses produksi dan biayanya dikaitkan pada biaya produksi 
atau pada barang yang dihasilkan.

Biaya Tenaga Kerja Langsung
Biaya tenaga kerja langsung adalah bagian dari upah atau 

gaji yang dapat secara khusus dan konsisten ditugaskan atau 
berhubungan dengan pembuatan produk, urutan pekerjaan 
tertentu, atau penyediaan layanan juga, di sisi lai hal itu 
dapat diartikan sebagai biaya pekerjaan yang dilakukan oleh 
para pekerja yang benar-benar membuat produk pada lini 
produksi.

Biaya Tidak Langsung (Overhead)
Biaya tidak langsung atau overhead yang berbentuk 

biaya-biaya material tidak langsung dan tenaga kerja tidak 
langsung serta biaya-biaya lain yang timbul dan yang 
diperlukan untuk menunjang keberhasilan penyelesaian 
proses produksi.

Proses Produksi
Proses produksi merupakan suatu kegiatan mengubah 

bahan baku menjadi sebuah produk dan selalu terkait 
faktor-faktor produksi berupa tenaga kerja, material, peralatan 
produksi, dan metode atau langkah serta sumber dana yang 
diperlukan. Adapun beberapa faktor dalam proses produksi 
misalnya keterlambatan dalam penyelesaian pembangunan 
kapal merupakan salah satu faktor dalam produktivitas. 
Pembangunan kapal baru salah satu tahapan proses produksi 
adalah pembentukan blok-blok badan kapal yang dilakukan 
di bengkel produksi. Meningkatnya pemesanan pembuatan 
kapal baru di Indonesia sangat berpengaruh pada suatu 
perusahaan/galangan kapal di Indonesia. PT. Lamongan 
Marine Industry sebagai salah satu industri galangan kapal 
milik swasta dalam pembangunan kapal baru memiliki 
standar kerja yang baku, perkiraan lama waktu pekerjaan 
dan pemakaian jumlah jam orang berdasarkan pengalaman 
yang ada berupa besarnya kapasitas produksi terpasang (ton) 
dan lama waktu pekerjaan (hari).
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Gambar 1. Diagram Alir Metode Penelitian

 

Studi Data Lapangan
Data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini 

adalah data utama proyek kapal diperoleh dari galangan 
terkait yaitu PT. Lamongan Marine Industry. Data tersebut 
berupa:
1. Data ukuran utama kapal
2. Data berat, luasan dan volume setiap block badan 

kapal
3. Data perencanaan dan realisasi pembangunan konstruksi 

badan kapal
4. Data jumlah penggunaan tenaga kerja organik dan 

tenaga kerja subcontractor
5. Data standard waktu pekerjaan (jam kerja) dan upah
6. Gambar General Arrangement kapal perintis 2000 

GT

Data tersebut di olah untuk mendapatkan komposisi 
tenaga kerja yang efektif dan efisien terhadap waktu dan 
biaya pembangunan konstruksi badan kapal perintis 2000 
GT.

1. Data Ukuran Utama Kapal
 Data ukuran utama kapal yang di dapat dari PT. 

Lamongan Marine Industry adalah:
2. Data Luasan dan Volume Setiap Block Badan Kapal
 Data block badan kapal ini digunakan untuk perhitungan 

beban pekerjaan pada setiap block itu sendiri. Dalam 
hal ini penggunaan tenaga kerja mulai terbagi 2 sesuai 
dengan kebutuhan pembangunan yaitu tenaga kerja 
organik dan tenaga kerja subcontractor. Berikut data 

luasan, berat dan volume konstruksi badan kapal under 
main deck:

 Berat Hull Construction = 637 Ton atau 637000 Kg

3. Data Perencanaan Jadwal Pembangunan dan Realisasi 
Pembangunan Konstruksi Badan Kapal

 Untuk pembangunan keseluruhan konstruksi kapal 
dibutuhkan waktu 15 bulan dalam perencanaannya 
(terdiri dari 21 blok). Untuk 8 blok under maindeck (hull 
Construction) terkait yaitu blok DB 1, blok DB 2, blok 
DB 3, blok DB 4, blok ADB 1, blok ADB 2, blok AP, 
blok FP, dibutuhkan untuk penyelesaiannya selama 10 
bulan. Maka dari itu akan dilakukan penelitian untuk 
komposisi terhadap 8 blok tersebut dalam kurun waktu 
selama 10 bulan.

4. Data jumlah kebutuhan penggunaan tenaga kerja 
organik dan tenaga kerja subcontractor

5. Data standar waktu pekerjaan (jam kerja) dan upah
 Standar waktu pekerjaan setiap bangunan baru yang 

ada di PT. Lamongan Marine Industry menggunakan 
asumsi standar sebagai berikut:

 Waktu kerja efektif realisasi:
 Senin s/d Kamis = 7 jam x 4 hari = 28 jam
 Jum’at = 6 jam = 6 jam
 Sabtu = 5 jam = 5 jam
 Total = 39 jam 30 menit

 Efektivitas waktu kerja terpasang dalam 1 hari adalah
 = 39 jam 30 menit / 6 hari = 6,5 jam (Efektivitas waktu 

kerja turun 14% dari perencanaannya)

 Standar upah pekerja setiap bangunan baru yang ada di 
PT. Lamongan Marine Industry menggunakan asumsi 
standar sebagai berikut:
a. Untuk subcontractor:
 Bangunan baru = Rp. 3.500/Kg
 (Untuk blok ADB 2, AP dan FP upahnya di tambah 

20%)
b. Untuk tenaga kerja organik:
 Gaji karyawan per bulan = Rp. 3.500.000,-
 Upah per hari = Rp. 3.500.000 : 25 hari

Tabel 1. Data Utama Kapal (No. H-366)

Data Utama Kapal

NAMA KAPAL PERINTIS no. H-366 2000 GT
LOA 68,5 M
LPP 63 M
Bmld 14 M
Dmld 6,2 M
T 2,9 M
Cb 0,63
Vd 12 Knot
DISPLACEMENT 1660 Ton

Sumber: Data proyek di PT. Lamongan Marine Industry
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 = Rp. 140.000,- (25 hari adalah hari kerja efektif 
rata – rata dalam satu bulan)

f. Gambar General Arrangement kapal perintis 2000 
GT

 

Gambar 2. General Arrangement kapal perintis 2000 GT
(Sumber: Data proyek di PT. Lamongan Marine Industry)

Menyusun Kebutuhan Tenaga Kerja
Menyusun kebutuhan tenaga kerja berguna untuk 

mengetahui kebutuhan tenaga kerja yang digunakan untuk 
membangun satu blok konstruksi untuk setiap badan kapal. 
Dalam hal ini dilakukan susunan tenaga kerja untuk proses 
fabrication dan proses assembly untuk konstruksi badan 
kapal. Dalam perencanaan proyek pembangunan konstruksi 
ini, direncanakan untuk sumber daya manusianya dengan 
10 tenaga kerja organik dan 160 tenaga kerja subcontractor 
terdiri dari 2 perusahaan yang berbeda. Di dalam 
pengerjaannya, setiap blok membutuhkan tenaga kerja 
sesuai dengan volume, waktu dan jam orangnya sehingga 
didapatkan sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam 
setiap bulannya.

Dalam realisasinya, perencanaan tersebut tidak berjalan 
baik untuk pengerjaan konstruksi badan kapal yang 
direncanakan 15 bulan (10 bulan untuk blok under main 
deck). Dikarenakan kurang nya pengaturan tenaga kerja 
yang ada pada setiap bloknya. Di dalam laporan harian 
perusahaan rata-rata per hari di setiap bloknya hanya ada 
6–7 pekerja yang di rencanakan awal sebesar 20 orang. 
Hal tersebut yang menyebabkan terjadinya keterlambatan 
selama 5 bulan dari kontrak pembangunan konstruksi badan 

kapal hingga lebih dari kontrak yang telah ditentukan. (dapat 
dilihat di lampiran untuk laporan bulanan pembangunan 
progres konstruksi badan kapal).

Maka dari itu akan dilakukan penyusunan kebutuhan 
tenaga kerja. Hal ini dilakukan supaya rencana waktu 
yang telah ditentukan dalam kontrak (10 bulan) dapat 
terealisasikan. Untuk pembangunan setiap blok 
membutuhkan waktu sebagai berikut (perencanaan):

Pada proses pengerjaan diatas, proses fabrication (5 
hari), assembly (40 hari), erection (15 hari). Waktu tersebut 
merupakan perencanaan galangan.

Selanjutnya hal yang pertama dilakukan adalah 
menghitung kebutuhan tenaga kerja di dalam setiap 
pekerjaannya supaya dapat mengetahui komposisi 
penggunaan tenaga kerja antara tenaga kerja organik dan 
tenaga kerja subcontractor. Rumus penghitungan kebutuhan 
tenaga kerja menggunakan rumus Workload Indicators of 
Staffing Need (WISN):
1. Jumlah hari penyelesaian blok = 60 hari ...................(a)
 (DB1, DB2, DB3, DB4, ADB1, ADB2, AP dan FP)
2. Jumlah hari kerja dalam 1 bulan = 25 hari ............... (b)
3. Jumlah jam kerja efektif per hari = 6,5 jam...............(c)
4. Selanjutnya perhitungan digunakan untuk setiap beban 

pekerjaan
 Rumus : (axh) / (bxc)

- h adalah waktu yang diperlukan dalam 
menyelesaikan pekerjaan

- h diperoleh dari hasil kali antara waktu yang 
dibutuhkan dalam menyelesaikan pekerjaan di kali 
dengan jumlah beban kerja.

 Perhitungan dengan rumus di atas untuk setiap 
kebutuhan tenaga kerja sebagai berikut:
a. Proses fabrication:
 Pada tahapan ini tenaga kerja yang dipakai hanya 

tenaga kerja organik. Dan beban pekerjaan di 
tahapan ini 30% dari volume berat blok badan 
kapal. 30% tersebut terdiri dari pembuatan web 
plate dan face plate (untuk web frame), proses 
bending dan pembuatan bracket.

Tabel 3. Data Waktu Pembangunan

No Nama Block Waktu (hari)
1 DB 1 60 hari
2 DB 2 60 hari
3 DB 3 60 hari
4 DB 4 60 hari
5 ADB 1 60 hari
6 ADB 2 60 hari
7 AP 60 hari
8 FP 60 hari

(Sumber: Data proyek di PT. Lamongan Marine Industry)
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b. Proses assembly:
 Pada tahapan ini tenaga kerja yang dipakai sebagai 

pekerja langsung lebih banyak dari subcontractor. 
Dan tenaga organik hanya sebatas pengawasan.

c. Proses erection:
 Untuk tenaga kerja di bagian erection membutuhkan 

13 orang. Kebutuhan tersebut terdiri dari 1 orang 
operator crane, 2 orang staff produksi, 4 orang tim 
akurasi, 6 orang subcontractor yang terdiri dari 
fiiter, welder dan tenaga pembantu.

Mengidentifikasi dan Mengelompokkan Tenaga Kerja
Mengidentifikasi dan mengelompokkan tenaga kerja 

berguna untuk mengetahui penggunaan tenaga kerja 
organik dan tenaga kerja subcontractor dalam pembangunan 
konstruksi badan kapal yang sudah direncanakan oleh pihak 
galangan. Dari hal ini dapat membantu untuk menentukan 
komposisi dalam penggunaan tenaga kerja. (Perencanaan 
galangan dan subcontractor) Untuk setiap pembangunan 
blok di galangan, tenaga kerja organik merupakan tenaga 
kerja pengawas yang terlibat dalam suatu pembangunan 
blok badan kapal. Di PT. Lamongan Marine Industry 
terdapat 127 orang divisi produksi, yang terdiri dari 121 
orang staff produksi dan 26 orang staff fabrication. Di 
dalam pembangunan kapal tersebut, dalam konstruksi badan 
kapal under main deck direncanakan 10 orang tenaga kerja 
organik.

Analisa data
PT. Lamongan Marine Industry merupakan salah satu 

galangan menengah di Indonesia yang dipercayai oleh 
pemerintah dalam proses pembangunan kapal perintis 2000 
GT. Pemerintah mencanangkan untuk pembangunan 100 
kapal dengan durasi 25 bulan ditambah adendum 5 bulan 
menjadi 30 bulan dalam proses pembangunannya. Dalam 
hal ini PT. Lamongan Marine Industri mendapat bagian 8 
kapal.

Dalam pembangunan kapal terdapat beberapa proses 
yaitu:
1. Perhitungan komposisi pembangunan setiap blok 

badan kapal
 Perhitungan dilakukan untuk Setelah itu waktu 

komposisi di cari dengan mengetahui komposisi 
penggunaan tenaga kerja yang tepat dalam setiap 
ambil n dari n jumlah y perencanaan isi total Standar 
pekerjaan per hari x jumlah orang organik 0 yang ada 
(26 orang fabrication dan 10 orang assembly). Setelah 
itu dihitung setiap tahapannya:

a. Proses fabrication:

25 Hari/
Bulan 

Lama 
Pengerjaan/

Bulan

Jumlah 
Tenaga 
Kerja

Efektivitas 
Waktu/

Hari

191100 Kg 25 Hari/
Bulan 41 6,5

 Standar Pekerjaan:

 
 

 =  

 = 29 Kg/JO

 Standar Pekerjaan per Hari:
 = 29 × 6,5 Jam
 = 188,5 Kg/Hari

b. Proses assembly:

25 Hari/
Bulan 

Lama 
Pengerjaan/

Bulan

Jumlah 
Tenaga 
Kerja

Efektivitas 
Waktu/

Hari

637000 Kg 25 Hari/
Bulan 107 6,5

Standar Pekerjaan:

 
 

 =  

 = 36,6 Kg/JO

 Standar Pekerjaan per Hari:
 = 36,6 × 6,5 Jam
 = 238 Kg/Hari

Setelah itu waktu komposisi di cari dengan rumus:

 
 

 Untuk tenaga kerja di bagian erection subcontractor 
(160 orang). Setelah itu di tersebut terdiri dari 1 
orang operator crane, 2 orang staff produksi, 4 orang 
tim akurasi, 6 orang subcontractor yang terdiri dari 
filter, welder dan tenaga pembantu. Untuk waktu 
pengerjaannya yaitu untuk 1 blok membutuhkan waktu 
15 hari. Proses tersebut meliputi:
a. Loading blok satu dengan yang lain (7 hari)
b. Center blok satu dengan yang lain (6 hari)
c. Proses pengelasan (penyambungan blok satu 

dengan yang lain) (2 hari) Jumlah hari efektif x 
Jumlah tenaga x 

d. Proses pengecekan ( finishing)

2. Perhitungan komposisi terhadap biaya tenaga 
kerja

 Perhitungan biaya tenaga kerja untuk pembangunan 1 
blok dihitung dari segi penggunaan tenaga kerja. Untuk 
tenaga organik mendapatkan gaji bulanan dan tenaga 
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subcontractor mendapatkan gaji borongan. Rincian 
biaya:
a. Untuk subcontractor:
 Bangunan baru = Rp. 3.500/Kg (Untuk blok ADB2, 

AP dan FP upahnya di tambah 20%)
 20% biaya seluruhnya untuk upah subcontractor =  

Rp. 3.500/Kg × 20% dari Rp. 700,- yaitu Rp. 840,- 
per kg. (pertimbangan dari galangan dikarenakan 
ketiga blok tersebut lebih susah pengerjaannya)

b. Untuk tenaga kerja organik:
 Gaji karyawan per bulan = Rp. 3.500.000
 Upah per hari = Rp. 3.500.000 : 25 hari
    = Rp. 140.000
 (25 hari adalah hari kerja efektif rata – rata dalam 

satu bulan)

3. Penyebab lamanya pembangunan hull construction
a. Sering adanya keterlambatan suplai material yang 

terjadi sehingga menghambat proses pekerjaan.
b. Kurangnya pengawasan oleh pihak galangan (divisi 

produksi dan QC) terhadap pekerjaan subcontractor 
menyebabkan pekerjaan berjalan seadanya.

c. Tidak sesuainya tenaga kerja di lapangan dengan 
tenaga kerja yang sudah di rencanakan.

d. Kurangnya tenaga kerja langsung (subcontractor 
dalam realisasi setiap blok hanya 6–7 orang saja), 
dan pihak galangan membiarkan saja proses 
pekerjaan berjalan.

e. Kondisi galangan yang masih berlumpur.
f. Jam efektif kerja terpasang sangat berbeda dengan 

perencanaan yaitu 7,5 jam per hari (perencanaan) 
dan 6,5 jam per hari (realisasi).

g. Gambar kerja yang sudah di-approve BKI berbeda 
dengan gambar kerja yang sudah digunakan untuk 
acuan pekerjaan.

h. Cuaca yang ekstrem pada saat musim penghujan

4. Pengaruh komposisi terhadap waktu dan biaya
 Pengaruh komposisi terhadap waktu dan biaya 

yaitu dengan komposisi yang telah didapatkan dari 
perhitungan dengan formula perhitungan. Dalam hal 
ini dilakukan usaha untuk membuat waktu perencanaan 
bisa terealisasi. Dengan mencari kebutuhan tenaga 

kerjanya setiap blok, perencanaan dapat menentukan 
komposisi yang tepat supaya

3. Pengaruh komposisi terhadap waktu
 Proses pembangunan kapal di PT. Lamongan Marine 

Industry terbagi dalam 3 tahapan yaitu:
a. Fabrication (5 hari)
 Pekerjaan : pembuatan web plate, face plate, 

bracket, proses bending plat, proses roll plat.
b. Assembly (40 hari)
 Pekerjaan : perakitan plat dan profil, pembuatan 

elemen-elemen blok.
c. Erection (15 hari)

 Dalam hal ini, hanya pada proses assembly saja yang 
dapat diperpendek waktunya, dikarenakan pada 
proses fabrication pada realisasinya di galangan hanya 
menggunakan tenaga kerja organik saja dan pada proses 
erection pada realisasinya komposisi antara tenaga kerja 
organik dan subcontractor sudah tepat.

 Hal tersebut dapat diperpendek waktunya menjadi 
seperti yang tertera pada Tabel 4.

  

Kesimpulan
1. Komposisi penggunaan jumlah tenaga kerja yang 

didapat di bengkel assembly dilakukan untuk 
menentukan waktu pengerjaan dan biaya (upah dan 
gaji) tenaga kerja organik maupun subcontractor yang 
tepat (waktu lebih cepat dan biaya lebih murah) untuk 
pembangunan konstruksi badan kapal perintis 2000 
GT.

2. Komposisi penggunaan tenaga kerja organik dan tenaga 
kerja subcontractor yaitu sesuai dengan penggunaan 
yang ada dalam perencanaan pembangunannya dengan 
10 bulan untuk konstruksi badan kapal under main deck 
dengan jam efektif realisasi yang digunakan yaitu 6,5 
jam, dan dalam setiap bloknya dengan waktu yang lebih 
cepat dan biaya lebih murah yang didapatkan.

3. Pengaruh komposisi terhadap waktu dapat menghemat 
proses pembangunan setiap bloknya rata-rata hingga 
20% dari perencanaan dengan data sebagai berikut:

Tabel 4. Data total hari pengerjaan setelah komposisi

No. Nama Blok Komposisi Fabrication Assembly Erection Total Hari
1. DB 1 10–90% 5 28 15 48 hari
2. DB 2 10–90% 5 27 15 47 hari
3. DB 3 10–90% 5 29 15 49 hari
4. DB 4 10–90% 5 28 15 48 hari
5. ADB 1 10–90% 5 28 15 48 hari
6. ADB 2 10–90% 5 29 15 49 hari
7. AP 10–90% 5 29 15 49 hari
8. FP 10–90% 5 16 15 36 hari
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No. Nama Blok Total Hari
1. DB 1 48 hari
2. DB 2 47 hari
3. DB 3 49 hari
4. DB 4 48 hari
5. ADB 1 48 hari
6. ADB 2 49 hari
7. AP 49 hari
8. FP 36 hari

4. Pengaruh komposisi tenaga kerja terhadap biaya dapat 
menghemat rata-rata hingga 11,4% dari perencanaan 
dengan data asumsi sebagai berikut:

No Nama Blok Realisasi Perhitungan
1. DB 1 Rp. 98.523.529 Rp. 88.649.580
2. DB 2 Rp. 95.621.176 Rp. 86.020.336
3. DB 3 Rp. 90.684.118 Rp. 80.143.922
4. DB 4 Rp. 92.282.834 Rp. 82.365.928
5. ADB 1 Rp. 98.777.647 Rp. 88.872.185
6. ADB 2 Rp. 101.042.353 Rp. 90.655.098
7. AP Rp. 97.066.290 Rp. 86.211.388
8. FP Rp. 58.605.435 Rp. 46.364.112
Total Biaya Hull 

Construction
Rp. 732.603.382 Rp. 649.282.549

Saran
1. Perhitungan komposisi masih bisa di hitung untuk 

proses pengerjaan outfitting kapal juga, sehingga 
berpengaruh dalam semua waktu dan biaya efektif 
dalam pembangunan satu kapal.

2. Pada penelitian ini komposisi hanya difokuskan dalam 
proses pembangunan hull construction untuk komposisi 
terhadap waktu dan biaya dalam waktu kerja normal 
saja, penelitian selanjutnya bisa dilakukan perhitungan 
waktu dan biaya untuk waktu kerja lembur.
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