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ABSTRAK 

  
Rahmat Mulyoraharjo. 2018. Analisis Produktivitas Alat Berat Pada Pekerjaan 

Flexible Pavement Di GORR. Skripsi, Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, 

Universitas Negeri Gorontalo. Pembimbing I Arfan Utiarahman, S.T., M.T dan 

pembimbing II Dr. M. Yusuf Tuloli, S.T., M.T. 

Proyek pembangunan Jalan Gorontalo Outer Ring Road (GORR) merupakan 

salah satu usaha dari pemerintah untuk mengatasi masalah kemacetan lalu lintas 

yang terjadi di daerah Gorontalo. Penggunaan alat berat pada pekerjaan tersebut 

memerlukan perencanaan jumlah kebutuhan alat berat dan waktu operasi alat yang 

harus dilakukan dengan cermat agar efektivitas penggunaan alat yang optimal 

dengan biaya yang minimal dan waktu dapat dicapai sesuai yang telah 

direncanakan. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menghitung produktivitas alat berat, 

jumlah kebutuhan alat berat dan durasi agar terhindar dari  pemborosan modal, 

kebutuhan alat dan pemborosan tenaga kerja. Metode analisis data yang 

digunakan adalah deskripsi analitis terdiri dari teknik pengumpulan data, sumber 

data, analisa data teknik pelaksanaan dan rancangan tugas akhir.  

Hasil penelitian berdasarkan analisis didapat produktivitas alat berat dari masing-

masing alat yang diteliti, produktivitas alat berat terbesar yaitu  Motor Grader  

1755 m
3
/hari pada pekerjaan timbunan biasa dari galian dan membutuhkan waktu 

durasi 21 hari. Jumlah kebutuhan alat berat terbanyak yaitu Dump Truck  22 unit 

pada pekerjaan lapis pondasi agregat kelas B. Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan disimpulkan bahwa hasil analisis  lebih sedikit dibandingkan dengan 

apa yang terjadi di lapangan, karena produktivitas alat di tiap pekerjaan dapat di 

optimalkan dengan cara waktu siklus di percepat atau menambah jumlah alat 

sehingga durasi pekerjaan berkurang. 

Kata kunci : produktivitas, jumlah alat, alat berat, durasi.  
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